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Ändringsförslag från Chris Davies och Lena Ek, Urszula Krupa och Guido Sacconi

Ändringsförslag 208
ARTIKEL 54

Syftet med denna avdelning är att sörja för 
en väl fungerande inre marknad, samtidigt 
som det garanteras att de risker som ämnen 
som inger mycket stora betänkligheter ger 
upphov till kontrolleras på ett adekvat sätt 
och att dessa ämnen så småningom ersätts 
med lämpliga alternativa ämnen eller 
tekniker, när det är ekonomiskt och tekniskt 
genomförbart.

Syftet med denna avdelning är att sörja för 
att ämnen som inger mycket stora 
betänkligheter om möjligt ersätts med 
säkrare alternativa ämnen eller tekniker. Om 
inga sådana alternativ finns tillgängliga, 
och om de sociala fördelarna uppväger 
riskerna med användningen av sådana 
ämnen, är syftet med denna avdelning att 
se till att användningen av ämnen som 
inger mycket stora betänkligheter 
kontrolleras på ett adekvat sätt och att 
utvecklingen av alternativa ämnen 
uppmuntras. Bestämmelserna i 
avdelningen bygger på 
försiktighetsprincipen.
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Or. en

(Ändringsförslag 214 – första behandlingen)

Motivering

The aim of authorisation is to ensure the protection of human health and the environment. 
(Davies & Ek)

The aim of authorisation is to ensure the protection of human health and the environment. EP 
amendment 214 is re-tabled. (Krupa)

The emphasis on the internal market needs to be deleted. REACH already contains a free 
movement clause (art. 128) and is based on the Treaty’s legal base for the internal market. 
This specific title is about allowing chemicals that are known to be harmful to be used under 
specific conditions. The precautionary principle is mentioned in the general provisions of 
REACH but it is especially important to include this principle in the provisions on 
authorisation. (Sacconi)

Ändringsförslag från Chris Davies och Lena Ek

Ändringsförslag 209
ARTIKEL 55, PUNKT 4

Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på 
följande användningar av ämnen:

Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på 
följande användningar av ämnen:

a) Användning i växtskyddsmedel enligt 
direktiv 91/414/EEG.

a) Användning i växtskyddsmedel enligt 
direktiv 91/414/EEG.

b) Användning i biocidprodukter enligt 
direktiv 98/8/EG.

b) Användning i biocidprodukter enligt 
direktiv 98/8/EG.

c) Användning som motorbränsle enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 
om kvaliteten på bensin och dieselbränslen.
d) Användning av mineraloljeprodukter 
som bränsle i mobila eller fasta 
förbränningsanläggningar och användning 
som bränsle i slutna system.

Or. en

Motivering

Undantagen bör begränsas till ett minimum så att man undviker snedvridningar av 
marknaden för olika material och så att ämnen som inger mycket stora betänkligheter och 
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deras säkrare alternativ kan identifieras.

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Anne Laperrouze, Françoise Grossetête

Ändringsförslag 210
ARTIKEL 55, PUNKT 4, LED DA (nytt)

da) Användning av malmer och slig som 
naturligt förekommande råvaror som inte 
saluförs till allmänheten men som används 
i behandlingsanläggningar som faller 
under tillämpningsområdet för direktiv 
96/61/EG.

Or. en

Motivering

Most contain small amounts of natural CMR substances and are therefore liable to 
Authorisation. Used only as raw materials into plants submitted to permits allocated by 
reference to the Best Available Techniques (Dir. 96/61/CE) as well as legislation on workers 
and environment protection; products and waste streams remain under REACH and waste 
legislation. Resulting risks are properly controlled: under article 57(2), exemptions will be 
granted. Due to the variability in composition, this amendment avoids thousands of useless 
files (system overload) and safeguards workability.

Ändringsförslag från Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs, Mojca Drčar 
Murko, Marios Matsakis, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 211
ARTIKEL 55, PUNKT 4, LED DB (nytt)

db) Användning som ämnen i batterier och 
ackumulatorer inom tillämpningsområdet 
för direktiv [2006/xx/EG].

Or. en

Motivering

I det nyligen antagna direktivet om batterier och ackumulatorer föreskrivs i synnerhet strikta 
begränsningar för ämnen i samband med konstruktion och tillverkning, och tillverkarna 
åläggs ansvaret för insamling och återvinning av avfall. Ämnen som används i batterier och 
som skulle kunna vara potentiellt farliga för miljön eller människors hälsa har för övrigt 
redan varit föremål för riskbedömningar och sålunda genomgått noggranna och stränga 
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tester enligt kraven i REACH.

För att undvika dubbel lagstiftning och dubbelt administrativt arbete bör ämnen som används 
i batterier enligt batteridirektivet undantas från tillståndskravet.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 212
ARTIKEL 55, PUNKT 5

5. För ämnen som omfattas av 
tillståndskravet endast på grund av att de 
uppfyller kriterierna i artikel 56 a, b eller c 
eller därför att de har identifierats i 
enlighet med artikel 56 f enbart på grund 
av hälsofaran, skall punkterna 1 och 2 i 
den här artikeln inte tillämpas på följande 
användningar:

utgår

a) Användning i kosmetiska produkter 
enligt direktiv 76/768/EEG.
b) Användning i material som kommer i 
kontakt med livsmedel enligt förordning 
(EG) nr 1935/2004.

Or. en

(Ändringsförslag 471/delvis ändrat - första behandlingen)

Motivering

Tillståndskravet bör tillämpas utan begränsningar.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Urszula Krupa, Chris Davies och Lena Ek

Ändringsförslag 213
ARTIKEL 55A (ny)

Artikel 55a
 Förteckning över ämnen för vilka det krävs 

tillstånd
Ämnen som man vet uppfyller kriterierna i 
artikel 56 skall upptas i bilaga XIVa i 
avvaktan på att tillståndsförfarandet inleds. 
När tillståndsförfarandet väl inletts skall 
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dessa ämnen upptas i bilaga XIVb i 
enlighet med förfarandet i artikel 57.1.

Or. en

(Ändringsförslag 215 - första behandlingen)

Motivering

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIVa). 

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIVb, in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set. 
(Sacconi)

In order to help SMEs in their mid to long-term investment planning, reduce bureaucracy, 
stimulate innovation towards safer alternatives and voluntary measures and increase 
transparency, all substances that meet the criteria of very high concern should be added 
immediately to a candidate list for authorisation (Annex XIV (a)). This is a much clearer and 
straightforward procedure than what the Council has proposed. EP amendments 215, 216 
(relevant part), 219, 223, 227, 228, 229 and 230 are  re-tabled as part of the candidate list 
package. (Krupa + Davies)

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Urszula Krupa, Chris Davies och Lena Ek

Ändringsförslag 214
ARTIKEL 56, RUBRIK OCH INLEDNINGEN

Ämnen som skall upptas i bilaga XIV Ämnen som skall upptas i bilaga XIVa
Följande ämnen får upptas i bilaga XIV i 
enlighet med förfarandet i artikel 57:

Utan att det påverkar gällande eller 
framtida begränsningar skall följande 
ämnen upptas i bilaga XIVa i enlighet med 
förfarandet i artikel 58:

Or. en

(Ändringsförslag 216 - första behandlingen)

Motivering

Hänger delvis samman med ändringsförslag till artikel 55a (ny).

Eftersom det införs en förteckning över kandidaterna måste förfarandet för uppförande på 
förteckningen ändras. (Sacconi)
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Hänger samman med ändringsförslag till artikel 55a (ny).

Om nya vetenskapliga rön läggs fram som visar att det behövs mer omfattande åtgärder för 
att ytterligare begränsa ett ämne på marknaden bör myndigheterna ha tillgång till 
begränsningsförfarandet. Den relevanta delen av parlamentets ändringsförslag 216 läggs 
fram på nytt. (Krupa, Davies)

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle, Chris Davies och Lena Ek

Ändringsförslag 215
ARTIKEL 56, LED F

f) Sådana ämnen − exempelvis 
hormonstörande ämnen eller ämnen som är 
långlivade, bioackumulerande och toxiska 
eller mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande, vilka inte uppfyller 
kriterierna i leden d eller e − för vilka det 
finns vetenskapliga belägg för sannolika 
allvarliga effekter på människors hälsa 
eller miljön som leder till betänkligheter 
som motsvarar de som föranleds av de 
andra ämnen som förtecknas i leden a–e
och som identifieras i varje enskilt fall i 
enlighet med förfarandet i artikel 58.

f) Sådana ämnen − exempelvis 
hormonstörande ämnen eller ämnen som är 
långlivade, bioackumulerande och toxiska 
eller mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande, vilka inte uppfyller 
kriterierna i leden d eller e − som, i varje 
enskilt fall i enlighet med förfarandet i 
artikel 58, identifieras som ämnen som 
leder till betänkligheter som liknar dem 
som föranleds av ämnen som förtecknas i 
leden a–e.

Or. en

(Ändringsförslag 217 - första behandlingen)

Motivering

This amendment lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
be added to Annex XIVa. A more flexible wording is preferable. (Sacconi)

The precautionary principle gives at hand that we cannot wait until we have full scientific 
evidence that a substance is going to have a negative impact on hormones for example, 
therefore the proposed wording will allow us to find more substances which are likely to give 
similar level of concern. (Wijkman & others)

The Council text would result in a significant increase in animal testing. This amendment 
allows for a handful of dangerous substances, mainly hormone disrupting chemicals which 
interfere with the normal functioning of the hormone system of both people and wildlife and 
result in a wide range of adverse effects including reproductive, developmental and 
behavioural problems, and those like PFOS, PFOA and DecaBDE to be brought under 
authorisation. EP amendment 217 is re-tabled. (Davies)
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Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 216
ARTIKEL 56, LED F, STYCKE 1A (nytt)

För denna typ av ämnen skall 
kommissionen, när Reach träder i kraft, 
utarbeta en vägledning med kriterier för att 
fastställa vilka ämnen som motsvarar de 
andra ämnen som räknas upp i a) och e).

Or. es

Motivering

Det skall säkerställas att de ämnen som uppfyller vissa men inte alla kriterier för PB(T)-
ämnen skall kunna klassificeras i Reach som kemiska ämnen med motsvarande egenskaper, 
vilket med nuvarande formulering är oklart. 

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 217
ARTIKEL 56, LED FA (nytt)

fa) Nanopartiklar.

Or. en

(Nytt ändringsförslag - artikel 62.2. d i syfte att ta hänsyn till det ändrade yttrandet från 
Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (SCENIHR) av den 10 

mars 2006 och redogörelsen ”Toxic Potential of Materials at the Nanolevel” som 
publicerades i tidskriften Science den 3 februari 2006)

Motivering

Enligt tidskriften Science kan de mycket små dimensionerna hos nanomaterial ändra på de 
fysiska och kemiska egenskaperna och skapa möjligheter för ökat intag och ökad samverkan 
med biologiska vävnader. Denna kombination kan ge upphov till negativa biologiska effekter 
i levande celler som annars inte skulle vara möjliga med samma material i större form. Enligt 
SCENIHR är informationen om nanopartiklars biologiska öde (t.ex. distribution, 
ackumulering, metabolism och organspecifika toxicitet) fortfarande minimal. Nanopartiklar 
bör därför omfattas av tillståndskravet.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 218
ARTIKEL 56, LED FA (nytt)

fa) Ämnen som ingår som ingredienser i 
tobaksprodukter enligt artikel 2.1 och 2.5 i 
direktiv 2001/37/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillverkning, presentation 
och försäljning av tobaksvaror.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 218 som antogs vid första behandlingen.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 219
ARTIKEL 57, RUBRIK OCH PUNKT 1, INLEDNINGEN

Införande av ämnen i bilaga XIV Införande av ämnen i bilaga XIVb
1. När ett beslut fattas om att i bilaga XIV
införa ämnen som avses i artikel 56, skall ett 
sådant beslut fattas i enlighet med 
förfarandet i artikel 132.3. Beslutet skall för 
varje ämne omfatta följande information:

1. När ett beslut fattas om att i bilaga XIVb
införa ämnen som avses i artikel 56, skall ett 
sådant beslut fattas i enlighet med 
förfarandet i artikel 132.3a. Beslutet skall 
för varje ämne omfatta följande information:

Or. en

(Ändringsförslag 219 - första behandlingen)

Motivering

Till följd av upprättandet av en förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd blir bilaga 
XIV bilaga XIVb.

Ändringsförslag från Urszula Krupa, Chris Davies och Lena Ek

Ändringsförslag 220
ARTIKEL 57, RUBRIK OCH PUNKT 1, INLEDNINGEN
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Införande av ämnen i bilaga XIV Införande av ämnen i bilaga XIVb
1. När ett beslut fattas om att i bilaga XIV
införa ämnen som avses i artikel 56, skall ett 
sådant beslut fattas i enlighet med 
förfarandet i artikel 132.3. Beslutet skall för 
varje ämne omfatta följande information:

1. När ett beslut fattas om att i bilaga XIVb
införa ämnen som avses i artikel 56, skall ett 
sådant beslut fattas i enlighet med 
förfarandet i artikel 132.3. Beslutet skall för 
varje ämne omfatta följande information:

Or. en

Motivering

Hänger samman med ändringsförslag till artikel 55a (ny).

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 221
ARTIKEL 57, PUNKT 1, LED BA (nytt)

 ba) Begränsningar i enlighet med 
artikel 67.

Or. en

(Ändringsförslag 220 - första behandlingen)

Motivering

Det är viktigt att ange eventuella begränsningar för tillverkning, användning och/eller 
utsläppande på marknaden i beslutet om att införa sådana ämnen i bilaga XIVb.

Ändringsförslag från Guido Sacconi och Chris Davies

Ändringsförslag 222
ARTIKEL 57, PUNKT 1, LED D

d) Omprövningsperioder för vissa
användningar, i förekommande fall.

d) Omprövningsperioder på högst fem år för 
alla användningar.

Or. en

(Ändringsförslag 221 - första behandlingen)

Motivering

All authorisations must have time limits on them, up to a maximum of 5 years, depending on 
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the development of safer alternatives or technologies. In the absence of regular review 
periods the incentive for innovation and the development of safer methods will be lost. 
(Sacconi)

It is reasonable that all authorisations are issued on a temporary basis, because periodic 
review will allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
Without regular review periods, the incentive for the innovation of safer alternatives will be 
lost. EP amendment 221 is re-tabled. (Davies)

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 223
ARTIKEL 57, PUNKT 2

2. Användningar eller 
användningskategorier får undantas från 
kravet på tillstånd, förutsatt att det finns en 
ordentlig kontroll av risken genom befintlig 
specifik gemenskapslagstiftning som anger 
minimikrav avseende skyddet för 
människors hälsa eller miljön för ämnets 
användning. När sådana undantag 
fastställs, skall särskilt hälso- och 
miljöriskernas proportioner i förhållande 
till ämnets egenskaper beaktas, exempelvis 
när risken påverkas av den fysiska formen.

2. Användningar eller 
användningskategorier får undantas från 
kravet på tillstånd. Vid fastställande av 
sådana undantag skall i synnerhet följande 
beaktas:

a) Befintlig specifik gemenskapslagstiftning 
som anger minimikrav avseende skyddet för 
människors hälsa eller miljön för ämnets 
användning (bindande yrkeshygieniska 
gränsvärden, utsläppsgränsvärden osv.), 
förutsatt att det finns en ordentlig kontroll 
av risken.

b) Befintliga lagstadgade skyldigheter att 
vidta lämpliga tekniska åtgärder eller 
förvaltningsåtgärder för att garantera 
överensstämmelse med gällande hälso-, 
säkerhets- och miljönormer vid användning 
av ämnet.
Undantag kan vara förenade med villkor.

Or. en
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Motivering

Härmed återinförs kommissionens ursprungliga förslag.

Ändringsförslag från Chris Davies, Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 224
ARTIKEL 57, PUNKT 2

2. Användningar eller 
användningskategorier får undantas från 
kravet på tillstånd, förutsatt att det finns en 
ordentlig kontroll av risken genom befintlig 
specifik gemenskapslagstiftning som anger 
minimikrav avseende skyddet för 
människors hälsa eller miljön för ämnets 
användning. När sådana undantag fastställs, 
skall särskilt hälso- och miljöriskernas 
proportioner i förhållande till ämnets 
egenskaper beaktas, exempelvis när risken 
påverkas av den fysiska formen.

2. Användningar eller 
användningskategorier får undantas från 
kravet på tillstånd, förutsatt att det finns en 
ordentlig kontroll av risken genom befintlig 
specifik gemenskapslagstiftning som anger 
minimikrav avseende skyddet för 
människors hälsa, allmänhetens säkerhet
eller miljön för ämnets användning. När 
sådana undantag fastställs, skall särskilt 
hälso-, säkerhets- och miljöriskernas 
proportioner i förhållande till ämnets 
egenskaper beaktas, exempelvis när risken 
påverkas av den fysiska formen.

Or. en

Motivering

The implementation of REACH should not prevent the aeronautic sector complying with civil 
aviation safety and certification requirements and standards set out at international (ICAO) 
or Community level (EASA). It may be necessary to exempt some substances from 
authorisation for the reason that their physicochemical properties are essential to allow 
compliance with international and Community safety and certification requirements and 
standards, in particular with the requirements for airworthiness and safety of passengers in 
civil aviation laid down by the Regulation (EC) No 1592/2002.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 225
ARTIKEL 57, PUNKT 2A (ny)

2a. Sådana undantag skall inte medges för 
användningar eller användningskategorier 
när det rör sig om ämnen i artikel 56 som 
ingår som ingredienser i tobaksprodukter 
enligt artikel 2.1 och 2.5 i direktiv 
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2001/37/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillverkning, presentation 
och försäljning av tobaksvaror, trots vad 
som sägs i artikel 12 i samma direktiv.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar ändringsförslag 222 som antogs vid första behandlingen och 
har anpassats till den nya artikelnumreringen i den gemensamma ståndpunkten, vilken 
avviker från kommissionens ursprungliga text.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 226
ARTIKEL 57, PUNKT 3, INLEDNINGEN

3. Innan kemikaliemyndigheten fattar ett 
beslut om att uppta ämnen i bilaga XIV,
skall den med beaktande av yttrandet från 
medlemsstatskommittén rekommendera 
vilka ämnen som bör prioriteras och för vart 
och ett av dessa ämnen lämna de uppgifter 
som är angivna i punkt 1. Man skall härvid 
normalt prioritera

3. Kemikaliemyndigheten skall 
rekommendera att prioriterade ämnen förs 
över från bilaga XIVa till bilaga XIVb och 
skall för vart och ett av dessa ämnen lämna 
de uppgifter som är angivna i punkt 1. Man 
skall härvid normalt prioritera

Or. en

(Ändringsförslag 223 - första behandlingen)

Motivering

Till följd av upprättandet av en förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd blir bilaga 
XIV bilaga XIVb.

Ändringsförslag från Chris Davies och Lena Ek och Urszula Krupa

Ändringsförslag 227
ARTIKEL 57, PUNKT 3, INLEDNINGEN

3. Innan kemikaliemyndigheten fattar ett 
beslut om att uppta ämnen i bilaga XIV, 
skall den med beaktande av yttrandet från 

3. Innan kemikaliemyndigheten fattar ett 
beslut om att föra över ämnen från bilaga
XIVa till bilaga XIVb, skall den med 
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medlemsstatskommittén rekommendera 
vilka ämnen som bör prioriteras och för vart 
och ett av dessa ämnen lämna de uppgifter 
som är angivna i punkt 1. Man skall härvid 
normalt prioritera

beaktande av yttrandet från 
medlemsstatskommittén rekommendera 
vilka ämnen som bör prioriteras och för vart 
och ett av dessa ämnen lämna de uppgifter 
som är angivna i punkt 1. Man skall härvid 
normalt prioritera

Or. en

Motivering

Hänger samman med ändringsförslag artikel 55a (ny).

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 228
ARTIKEL 57, PUNKT 3, LED BA (nytt)

ba) ämnen i form av nanopartiklar, eller

Or. en

(Nytt ändringsförslag - artikel 62.2. d i syfte att ta hänsyn till det ändrade yttrandet från 
Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (SCENIHR) av den 10 

mars 2006)

Motivering

Enligt SCENIHR används ett stort antal olika nanomaterial och funktionella nanoytor i 
konsumentprodukter, bland annat i kosmetika och solskyddsprodukter, fibrer och textilier, 
färgämnen, fyllnadsmedel, målarfärger, emulsioner och lim. Eftersom vi har en kombination 
av följande omständigheter: a) mycket oroväckande negativa effekter förorsakade av 
nanopartiklar, b) utbredd användning av nanopartiklar i konsumentprodukter och c) minimal 
kunskap om nanopartiklarnas biologiska öde, bör nanopartiklar prioriteras inom 
tillståndsförfarandet i REACH.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 229
ARTIKEL 57, PUNKT 3, LED C

(c) ämnen med stora volymer. (c) ämnen med stora volymer, eller

Or. en
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Motivering

Motsvarar ändringsförslag 224 som antogs vid första behandlingen.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 230
ARTIKEL 57, PUNKT 3, LED CA (nytt)

 ca) ämnen som ingår som ingredienser i 
tobaksprodukter enligt artikel 2.1 och 2.5 i 
direktiv 2001/37/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillverkning, presentation 
och försäljning av tobaksvaror.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 225 som antogs vid första behandlingen.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 231
ARTIKEL 57, PUNKT 4, STYCKE 1

4. Innan kemikaliemyndigheten sänder sin 
rekommendation till kommissionen, skall 
den offentliggöra den på sin webbplats och 
tydligt ange datumet för offentliggörandet, 
med beaktande av artiklarna 117 och 118 
om tillgång till information. 
Kemikaliemyndigheten skall uppmana alla 
berörda parter att inom tre månader från 
offentliggörandet inkomma med synpunkter, 
i synnerhet om användningar som bör 
undantas från tillståndskravet.

4. Innan kemikaliemyndigheten sänder sin 
rekommendation till kommissionen, skall 
den offentliggöra den på sin webbplats och 
tydligt ange datumet för offentliggörandet. 
Kemikaliemyndigheten skall uppmana alla 
berörda parter att inom tre månader från 
offentliggörandet inkomma med synpunkter, 
i synnerhet om följande:

a) Uppfyllandet av kriterierna i artikel 56 d, 
e och f.
b) Användningar som bör undantas från 
tillståndskravet.

Or. en
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Motivering

Härmed återinförs kommissionens ursprungliga förslag.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman, Chris Davies och Lena Ek, 
Urszula Krupa och Guido Sacconi

Ändringsförslag 232
ARTIKEL 57, PUNKT 5

5. Om inte annat följer av punkt 6 skall ett 
ämne som har upptagits i bilaga XIV inte bli 
föremål för några nya begränsningar enligt 
det förfarande som anges i avdelning VIII 
avseende sådana hälso- eller miljörisker i 
samband med ämnets användning – som 
sådant, i en beredning eller infogandet av 
ämnet i en vara – som uppkommer på grund 
av de inneboende egenskaper som anges i 
bilaga XIV.

5. Om inte annat följer av punkt 6 skall ett 
ämne som har upptagits i bilaga XIV inte bli 
föremål för några nya begränsningar enligt 
det förfarande som anges i avdelning VIII 
avseende sådana hälso- eller miljörisker i 
samband med ämnets användning – som 
sådant, i en beredning eller infogandet av 
ämnet i en vara – som uppkommer på grund 
av de inneboende egenskaper som anges i 
bilaga XIV, förutom i de fall det för 
kemikaliemyndigheten läggs fram 
vetenskapliga rön som visar att brådskande 
åtgärder måste vidtas för att ytterligare 
begränsa ämnet i fråga.

Or. en

Motivering

Om nya vetenskapliga rön läggs fram som visar att det behövs mer omfattande åtgärder för 
att ytterligare begränsa ett ämne på marknaden bör myndigheterna ha tillgång till 
begränsningsförfarandet. Parlamentets ändringsförslag 226 läggs fram på nytt. (Hennicot & 
Wijkman + Davies + Krupa)

Det behövs en mekanism för att kontrollera de användningar av förtecknade ämnen som har 
undantagits från tillståndskravet - i kommissionens text utesluts möjligheten till kontroll 
genom ”andra” begränsningar. Ändringsförslag 226 - första behandlingen. (Sacconi)

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 233
ARTIKEL 57, PUNKT 8

8. Ämnen som till följd av ny information 
inte längre uppfyller kriterierna i artikel 56 

8. Ämnen som till följd av ny information 
inte längre uppfyller kriterierna i artikel 56 
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skall tas bort från bilaga XIV i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 132.3.

skall tas bort från bilaga XIV i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 132.3a.

Or. en

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet och framför allt för att det gängse förfarandet med 
”föreskrivande kommitté” skall ersättas med ”"föreskrivande kommitté med kontroll”, 
eftersom de berörda åtgärderna är åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar av den föreslagna lagstiftningen.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 234
ARTIKEL 58, RUBRIK

Identifiering av ämnen som avses i artikel 56 Identifiering och upptagande i bilaga XIVa
av de ämnen som avses i artikel 56

Or. en

(Ändringsförslag 227 - första behandlingen)

Motivering

Hänger samman med ändringsförslag till artikel 56.
För att öka öppenheten, främja frivilliga åtgärder hos nedströmsanvändare och sporra till 
innovation för framtagning av säkrare alternativ bör alla ämnen som uppfyller kriteriet om 
ingivande av mycket stora betänkligheter genast läggas till en kandidatförteckning för 
godkännande (=bilaga XIVa). De ämnen som man redan vet uppfyller kriterierna bör upptas 
genast. Vad gäller dem som ännu inte identifierats bör man införa ett förfarande för att lägga 
till dem till förteckningen.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 235
ARTIKEL 58, PUNKT -1 (ny)

-1. De ämnen som avses i artikel 56 a, b 
och c skall upptas i bilaga XIVa.

Or. en
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(Ändringsförslag 228 - första behandlingen)

Motivering

Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen bör genast upptas i 
kandidatförteckningen för godkännande.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 236
ARTIKEL 58, PUNKT 1

1. Förfarandet i punkterna 2–10 i denna 
artikel skall tillämpas i syfte att identifiera 
ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 
56 och att upprätta en kandidatförteckning 
för eventuellt införande i bilaga XIV. 
Kemikaliemyndigheten skall på denna 
förteckning ange de ämnen som finns på 
dess arbetsprogram enligt artikel 82.3 e.

1. Vid identifiering av de ämnen som avses 
i artikel 56 d, e och f skall förfarandet i 
punkterna 2–10 i denna artikel tillämpas och 
ha företräde framför eventuella 
rekommendationer enligt artikel 57.3.

Or. en

Motivering

Härmed återinförs kommissionens ursprungliga förslag.

Ändringsförslag från Chris Davies och Lena Ek och Urszula Krupa

Ändringsförslag 237
ARTIKEL 58, RUBRIKEN AND PUNKT 1

Identifiering av ämnen som avses i artikel 56 Identifiering och upptagande i bilaga XIVa
av de ämnen som avses i artikel 56

1. Förfarandet i punkterna 2–10 i denna 
artikel skall tillämpas i syfte att identifiera 
ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 56 
och att upprätta en kandidatförteckning för 
eventuellt införande i bilaga XIV. 
Kemikaliemyndigheten skall på denna 
förteckning ange de ämnen som finns på 
dess arbetsprogram enligt artikel 82.3 e.

1. Förfarandet i punkterna 2–10 i denna 
artikel skall tillämpas i syfte att identifiera 
ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 56 
och att upprätta en kandidatförteckning 
(bilaga XIVa) för eventuellt införande i 
bilaga XIVb. Kemikaliemyndigheten skall 
på denna förteckning ange de ämnen som 
finns på dess arbetsprogram enligt artikel 
82.3 e.

1a. De ämnen som avses i artikel 56 a, b 
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och c skall upptas i bilaga XIVa.

Or. en

Motivering

Vid identifiering av ämnen som inger stora betänkligheter bör beslut fattas med kvalificerad 
majoritet. Det är inte lämpligt att alla 25 medlemsstater har möjlighet att lägga in veto i 
samband med identifiering av sådana ämnen. I detta ändringsförslag föreskrivs också en 
tydlig tidsplan för upptagande av ämnen som inger mycket stora betänkligheter i bilaga XIIIa, 
vilket ökar industrins säkerhet om rättsläget. Hänger samman med ändringsförslag till artikel 
53a (ny).

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 238
ARTIKEL 58, PUNKTERNA 8 OCH 9

8. Om medlemsstatskommittén inom 30 
dagar från remitteringen når en enhällig
överenskommelse om identifieringen, skall 
kemikaliemyndigheten uppta ämnet i den 
förteckning som avses i punkt 1. 
Kemikaliemyndigheten får uppta ämnet i 
sina rekommendationer enligt artikel 57.3.

8. Om medlemsstatskommittén inom 30 
dagar från remitteringen når en 
överenskommelse med kvalificerad 
majoritet om att ämnet uppfyller kriterierna 
för tillstånd och skall införas i bilaga XIVb
skall kemikaliemyndigheten inom 
15 arbetsdagar för kommissionen 
rekommendera att ämnet införs i bilaga 
XIVb i enlighet med artikel 57.3. 

9. Om medlemsstatskommittén inte når 
någon enhällig överenskommelse, skall 
kommissionen utarbeta ett utkast till 
förslag om identifiering av ämnet inom tre 
månader efter det att yttrandet från 
medlemsstatskommittén har mottagits. Ett 
slutgiltigt beslut om identifiering av ämnet 
skall fattas i enlighet med förfarandet i 
artikel 132.3.

9. Om medlemsstatskommittén inte når 
någon överenskommelse med kvalificerad 
majoritet skall den anta ett yttrande inom 
30 dagar från remitteringen. 
Kemikaliemyndigheten skall inom 
15 arbetsdagar överlämna detta yttrande till 
kommissionen med uppgifter om eventuella 
avvikande ståndpunkter inom kommittén så 
att kommissionen kan fatta ett beslut.

Or. en

(Ändringsförslag 229 - första behandlingen)

Motivering

Om kommittén inte når någon överenskommelse bör kommissionen fatta det slutliga beslutet.
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Ändringsförslag från Chris Davies, Urszula Krupa

Ändringsförslag 239
ARTIKEL 58, PUNKTERNA 8 OCH 9

8. Om medlemsstatskommittén inom 30 
dagar från remitteringen når en enhällig
överenskommelse om identifieringen, skall 
kemikaliemyndigheten uppta ämnet i den 
förteckning som avses i punkt 1. 
Kemikaliemyndigheten får uppta ämnet i 
sina rekommendationer enligt artikel 57.3.

8. Om medlemsstatskommittén inom 30 
dagar från remitteringen når en 
överenskommelse med kvalificerad 
majoritet om att ämnet uppfyller kriterierna 
för tillstånd och skall införas i bilaga XIVa
skall kemikaliemyndigheten uppta ämnet i 
den förteckning som avses i punkt 1. 
Kemikaliemyndigheten får uppta ämnet i 
sina rekommendationer enligt artikel 57.3.

8a. Ämnen som enligt ny klassificering 
uppfyller kriterierna enligt artikel 56 a, b 
och c och ämnen som uppfyller kriterierna 
enligt artikel 56 d, e och f skall upptas i 
bilaga XIVa inom tre månader.

9. Om medlemsstatskommittén inte når 
någon enhällig överenskommelse, skall 
kommissionen utarbeta ett utkast till förslag 
om identifiering av ämnet inom tre månader 
efter det att yttrandet från 
medlemsstatskommittén har mottagits. Ett 
slutgiltigt beslut om identifiering av ämnet 
skall fattas i enlighet med förfarandet i 
artikel 132.3.

9. Om medlemsstatskommittén inte når 
någon överenskommelse med kvalificerad 
majoritet skall kommissionen utarbeta ett 
utkast till förslag om identifiering av ämnet 
inom tre månader efter det att yttrandet från 
medlemsstatskommittén har mottagits. Ett 
slutgiltigt beslut om identifiering av ämnet 
skall fattas i enlighet med förfarandet i 
artikel 132.3.

Or. en

Motivering

Vid identifiering av ämnen som inger stora betänkligheter bör beslut fattas med kvalificerad 
majoritet. Det är inte lämpligt att alla 25 medlemsstater har möjlighet att lägga in veto i 
samband med identifiering av sådana ämnen. I detta ändringsförslag föreskrivs också en 
tydlig tidsplan för upptagande av ämnen som inger mycket stora betänkligheter i bilaga XIIIa, 
vilket ökar industrins säkerhet om rättsläget. Hänger samman med ändringsförslag till artikel 
53a (ny).

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 240
ARTIKEL 58, PUNKT 9

9. Om medlemsstatskommittén inte når 9. Om medlemsstatskommittén inte når 



PE 378.597v01-00 20/101 AM\630161SV.doc

SV

någon enhällig överenskommelse, skall 
kommissionen utarbeta ett utkast till förslag 
om identifiering av ämnet inom tre månader 
efter det att yttrandet från 
medlemsstatskommittén har mottagits. Ett 
slutgiltigt beslut om identifiering av ämnet 
skall fattas i enlighet med förfarandet i 
artikel 132.3.

någon enhällig överenskommelse, skall 
kommissionen utarbeta ett utkast till förslag 
om identifiering av ämnet inom tre månader 
efter det att yttrandet från 
medlemsstatskommittén har mottagits. Ett 
slutgiltigt beslut om identifiering av ämnet 
skall fattas i enlighet med förfarandet i 
artikel 132.3a.

Or. en

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet och framför allt för att det gängse förfarandet med 
”föreskrivande kommitté” skall ersättas med ”föreskrivande kommitté med kontroll”, 
eftersom de berörda åtgärderna är åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar av den föreslagna lagstiftningen.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 241
ARTIKEL 58, PUNKT 9A (ny)

9a. Ämnen som enligt ny klassificering 
uppfyller kriterierna enligt artikel 56 a, b 
och c och ämnen som uppfyller kriterierna 
enligt artikel 56 d, e och f skall upptas i 
bilaga XIVa inom tre månader.

Or. en

(Ändringsförslag 230 - första behandlingen)

Motivering

Härmed föreskrivs ett förfarande för upptagande av ämnen i bilaga XIVa.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 242
ARTIKEL 59, PUNKT 2

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 3 skall tillstånd beviljas, om de hälso-

2. Tillstånd skall beviljas endast om
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eller miljörisker som uppkommer i 
samband med ämnets användning på 
grund av de inneboende egenskaper som 
anges i bilaga XIV kan kontrolleras på ett 
adekvat sätt i enlighet med avsnitt 6.4 i 
bilaga I och i enlighet med redovisningen i 
sökandens kemikaliesäkerhetsrapport. 
Kommissionen skall ta hänsyn till alla 
former av utsläpp och spill som är kända 
vid tiden för beslutet.

Kommissionen skall inte beakta de 
hälsorisker som uppkommer vid 
användning av ett ämne i medicintekniska 
produkter som regleras genom rådets 
direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om aktiva medicintekniska 
produkter för implantation, rådets direktiv 
93/42/EEG av den 14 juni 1993 om 
medicintekniska produkter  eller 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 
om medicintekniska produkter för in vitro 
diagnostik.

a) det saknas lämpliga alternativa ämnen 
eller tekniker och det vidtas åtgärder för att 
minimera exponeringen, och
b) det går att visa att de sociala och 
ekonomiska fördelarna uppväger de hälso-
och miljörisker som användningen av 
ämnet medför, och
c) de hälso- eller miljörisker som 
uppkommer i samband med ämnets 
användning på grund av de inneboende 
egenskaper som anges i bilaga XIVa kan 
kontrolleras på ett adekvat sätt i enlighet 
med avsnitt 6 i bilaga I och såsom redovisas 
i sökandens kemikaliesäkerhetsrapport.
Kommissionen skall ta hänsyn till alla 
former av utsläpp och spill som är kända 
vid tiden för beslutet.

Or. en
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(Ändringsförslag 232/ändrat - första behandlingen)

Motivering

Hänger samman med ändringsförslag till artikel 54.

Ändringsförslag från Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle, Chris Davies och Lena Ek, Urszula Krupa

Ändringsförslag 243
ARTIKEL 59, PUNKT 2

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 3 skall tillstånd beviljas, om de hälso-
eller miljörisker som uppkommer i 
samband med ämnets användning på 
grund av de inneboende egenskaper som 
anges i bilaga XIV kan kontrolleras på ett 
adekvat sätt i enlighet med avsnitt 6.4 i 
bilaga I och i enlighet med redovisningen i 
sökandens kemikaliesäkerhetsrapport. 
Kommissionen skall ta hänsyn till alla 
former av utsläpp och spill som är kända 
vid tiden för beslutet.

2. Tillstånd skall beviljas endast om

Kommissionen skall inte beakta de 
hälsorisker som uppkommer vid 
användning av ett ämne i medicintekniska 
produkter som regleras genom rådets 
direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om aktiva medicintekniska 
produkter för implantation, rådets direktiv 
93/42/EEG av den 14 juni 1993 om 
medicintekniska produkter  eller 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 
om medicintekniska produkter för in vitro 
diagnostik.

a) det saknas lämpliga alternativa ämnen 
eller tekniker och det vidtas åtgärder för att 
minimera exponeringen, och
b) det går att visa att de sociala och 
ekonomiska fördelarna uppväger de hälso-
och miljörisker som användningen av 
ämnet medför, och
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c) de hälso- eller miljörisker som 
uppkommer i samband med ämnets 
användning på grund av de inneboende 
egenskaper som anges i bilaga XIVa kan 
kontrolleras på ett adekvat sätt i enlighet 
med avsnitt 6 i bilaga I och såsom redovisas 
i sökandens kemikaliesäkerhetsrapport.

Or. en

Motivering

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. Amendment 232 from the first reading. The Coucil focuses 
to a too large degree upon adequate control. It is not advisable to start to try to develop 
"safe" threshold levels for continued use of substances that can lead to cancer and change the 
DNA. Amendments 1-5, 12-13 from Wijkman are related. (Wijkman & others)

This amendment clarifies that the availability of suitable safer alternatives should always be 
looked at first. Proactive companies investing in safer solution are currently disadvantaged 
on the market. ‘Adequate control’ means business as usual and doesn’t offer incentives for 
innovation. This amendment encourages the replacement of hazardous chemicals by safer 
alternatives. Reinstatement of EP amendment 232. (Davies + Krupa)

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 244
ARTIKEL 59, PUNKT 3

3. Punkt 2 skall inte tillämpas på utgår
a) ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 
56 a, b, c och f för vilka det inte är möjligt 
att fastställa något gränsvärde i enlighet 
med avsnitt 6.4 i bilaga I,
b) ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 
56 d och e.

Or. en

Motivering

Härmed stryks en ny bestämmelse i den gemensamma ståndpunkten, eftersom ett enda 
förfarande bör användas för godkännande av ämnen som inger stora betänkligheter.
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Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 245
ARTIKEL 59, PUNKT 3, LED BA (nytt)

ba) Ämnen som uppfyller kriterierna i 
kommissionens vägledning som omnämns i 
artikel 56 f.

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med tidigare ändringsförslag skall det säkerställas att de ämnen som
uppfyller vissa men inte alla kriterier för PB(T)-ämnen skall kunna klassificeras i Reach som 
kemiska ämnen med motsvarande egenskaper, vilket med nuvarande formulering är oklart.

Ändringsförslag från Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle, Chris Davies och Lena Ek, Urszula Krupa

Ändringsförslag 246
ARTIKEL 59, PUNKT 4

4. Om det inte är möjligt att bevilja ett 
tillstånd enligt punkt 2 eller för ämnen som 
avses i punkt 3, får det ändå beviljas, om 
det kan påvisas att de socioekonomiska 
fördelarna uppväger hälso- eller 
miljöriskerna i samband med ämnets 
användning och om det saknas lämpliga 
alternativa ämnen eller tekniker. Detta 
beslut skall fattas med beaktande av 
följande:

utgår

a) Den risk som användningen av ämnet 
medför.
b) De socioekonomiska fördelarna med 
ämnets användning och de 
socioekonomiska konsekvenserna av att 
tillstånd vägras, enligt vad som påvisats av 
sökanden eller andra berörda parter.
c) Analys av de alternativ som sökanden 
lämnat enligt artikel 61.4 och eventuella 
bidrag från tredje parter enligt artikel 63.2.
d) Tillgänglig information om riskerna för 
människors hälsa eller miljön i samband 
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med alternativa ämnen eller tekniker.

Or. en

Motivering

Det första alternativet bör alltid vara att ersätta ett ämne, med beaktande av sociala och 
ekonomiska aspekter och möjligheten till adekvat kontroll. Rådet betonar i alltför hög grad 
den adekvata kontrollen. Det är inte tillrådligt att försöka börja ta fram ”säkra” 
tröskelvärden för fortsatt användning av ämnen som kan leda till cancer eller förändringar i 
DNA. (Wijkman m.fl.)

Hänger samman med ändringsförslag till artikel 57.2. (Davies, Krupa)

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 247
ARTIKEL 59, PUNKT 4, INLEDNINGEN

4. Om det inte är möjligt att bevilja ett 
tillstånd enligt punkt 2 eller för ämnen som 
avses i punkt 3, får det ändå beviljas, om 
det kan påvisas att de socioekonomiska 
fördelarna uppväger hälso- eller 
miljöriskerna i samband med ämnets 
användning och om det saknas lämpliga 
alternativa ämnen eller tekniker. Detta 
beslut skall fattas med beaktande av 
följande:

4. Beslutet att bevilja ett tillstånd enligt 
punkt 2 skall fattas med beaktande av 
följande:

Or. en

(Ändringsförslag 233 - första behandlingen)

Motivering

Hänger samman med ändringsförslag till artikel 54.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 248
ARTIKEL 59, PUNKT 7

7. När en ansökan om tillstånd innehåller 
den information som anges i artikel 61.5 b, 

7. Giltighetstiden för det tidsbegränsade 
tillståndet skall fastställas på grundval av 
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skall denna information beaktas vid 
fastställandet av varaktigheten av den
tidsbegränsade omprövningsperiod som 
avses i punkt 8 i den här artikeln.

den information som anges i artikel 61.4 eb 
och med beaktande av annan tillgänglig 
information.

Or. en

Motivering

Tillståndets giltighetstid kopplas till informationen i ersättningsplanen.

Ändringsförslag från Chris Davies och Lena Ek

Ändringsförslag 249
ARTIKEL 59, PUNKT 7

7. När en ansökan om tillstånd innehåller
den information som anges i artikel 61.5 b,
skall denna information beaktas vid 
fastställandet av varaktigheten av den 
tidsbegränsade omprövningsperiod som 
avses i punkt 8 i den här artikeln.

7. Den information som anges i artikel 
61.4 db skall beaktas vid fastställandet av 
varaktigheten av den tidsbegränsade 
omprövningsperiod som avses i punkt 8 i 
den här artikeln.

Or. en

Motivering

Ersättningsplanerna kommer att hjälpa industrin, särskilt små och medelstora företag, att 
planera för framtiden. Ersättningsplanerna är helt enkelt forsknings- och utvecklingsplaner 
innehållande en tidsplan för åtgärder som sökanden föreslår.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 250
ARTIKEL 59, PUNKT 8

8. För tillstånd skall gälla en tidsbegränsad
omprövningsperiod (vars varaktighet skall 
fastställas från fall till fall), utan att detta 
påverkar eventuella beslut om en framtida 
omprövningsperiod, och skall normalt vara 
underkastade vissa villkor, bl.a. i fråga om 
övervakning.

8. Tillstånden skall vara förenade med 
omprövningsperioder och krav på 
inlämnande av ersättningsplaner, och de 
får även underkastas andra villkor, bl.a. i 
fråga om övervakning. Tillstånden skall ha 
en giltighetstid på högst fem år.
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Or. en

(Ändringsförslag 235 - första behandlingen)

Motivering

Tillstånden måste ha en giltighetstid för att främja innovation.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 251
ARTIKEL 59, PUNKT 8

8. För tillstånd skall gälla en tidsbegränsad
omprövningsperiod (vars varaktighet skall 
fastställas från fall till fall), utan att detta 
påverkar eventuella beslut om en framtida 
omprövningsperiod, och skall normalt vara 
underkastade vissa villkor, bl.a. i fråga om 
övervakning.

8. Tillstånden skall vara förenade med en
giltighetstid (vars varaktighet skall 
fastställas från fall till fall och som får 
uppgå till högst fem år) och krav på 
inlämnande av ersättningsplaner och skall 
normalt vara underkastade vissa villkor, bl.a. 
i fråga om övervakning.

Or. en

Motivering

Alla tillstånd bör rimligen vara tidsbegränsade eftersom en regelbunden omprövning kommer 
att tillåta (och uppmuntra) anpassning till tekniska framsteg (t.ex. så att hänsyn tas till ny 
information om risker, exponering, sociala och ekonomiska fördelar och tillgänglighet till 
alternativ). Utan regelbunden omprövning kommer incitamentet för framtagning av säkrare 
alternativ att gå förlorat. Parlamentets ändringsförslag 235 läggs fram på nytt.

Ändringsförslag från Chris Davies, Philippe Busquin

Ändringsförslag 252
ARTIKEL 59, PUNKT 8

8. För tillstånd skall gälla en tidsbegränsad 
omprövningsperiod (vars varaktighet skall 
fastställas från fall till fall), utan att detta 
påverkar eventuella beslut om en framtida 
omprövningsperiod, och skall normalt vara 
underkastade vissa villkor, bl.a. i fråga om 
övervakning.

8. För tillstånd skall gälla en tidsbegränsad 
omprövningsperiod (vars varaktighet skall 
fastställas från fall till fall) som skall beakta 
produkternas livscykel och begränsningar 
när det gäller säkerhet och underhåll,
avsaknaden av alternativ samt i tillämpliga 
fall tidsplanen för föreslagna åtgärder som 
sökanden lämnat in i enlighet med artikel 
61.5b. Tillstånd skall beviljas utan att detta 
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påverkar eventuella beslut om en framtida 
omprövningsperiod, och skall normalt vara 
underkastade vissa villkor, bl.a. i fråga om 
övervakning.

Or. en

Motivering

As no-one wants planes to be grounded or to drop out of the sky the authorisation procedure, 
including possible exemptions from authorisation, must take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations, recognising that 
the products involved may have a long life cycle of 25-40 years. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin)

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 253
ARTIKEL 59, PUNKT 9

9. Följande skall anges i tillståndet: 9. Följande skall anges i tillståndet:
a) Den person för vilken tillståndet utfärdas. a) Den person för vilken tillståndet utfärdas.

b) Ämnets identitet. b) Ämnets identitet.
c) Den användning för vilken tillståndet 
utfärdas.

c) Den användning för vilken tillståndet 
utfärdas.

d) Eventuella villkor som gäller för 
tillståndet.

d) De villkor som gäller för tillståndet.

e) Den tidsbegränsade
omprövningsperioden.

e) Omprövningsperioden.

f) Eventuella övervakningsåtgärder. f) Eventuella övervakningsåtgärder.

Or. en
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(Ändringsförslag 236 och 359 (delvis) - första behandlingen)

Motivering

Klargörande.

Ändringsförslag från Chris Davies, Lena Ek och Guido Sacconi

Ändringsförslag 254
ARTIKEL 60, PUNKT 1

1. Tillstånd som beviljas i enlighet med 
artikel 59 skall gälla tills kommissionen 
beslutar att ändra eller återkalla tillståndet 
inom ramen för en omprövning, under 
förutsättning att tillståndshavaren lämnar in 
en omprövningsrapport senast 18 månader 
innan den tidsbegränsade 
omprövningsperioden löper ut. I stället för 
att återigen lämna in alla uppgifter som ingår 
i den ursprungliga ansökan behöver 
tillståndshavaren endast ange numret på det 
nuvarande tillståndet, utom i de fall som 
anges i andra, tredje och fjärde styckena.

1. Tillstånd skall gälla tills kommissionen 
fattar beslut beträffande en ny ansökan, 
under förutsättning att tillståndshavaren 
lämnar in en ny ansökan senast 18 månader 
innan tidsfristen löper ut. I stället för att 
återigen lämna in alla uppgifter som ingår i 
den ursprungliga ansökan behöver sökanden 
endast

Innehavaren av ett tillstånd som beviljats i 
enlighet med artikel 59 skall lämna in en 
uppdatering av de eventuella 
ersättningsplaner som ingick i hans 
ansökan. Om innehavaren inte kan visa att 
riskerna kontrolleras på ett adekvat sätt, 
skall denne lämna in en uppdatering av den 
socioekonomiska analys, den analys av 
alternativ och den ersättningsplan som 
ingick i den ursprungliga ansökan.

a) ange numret på det nuvarande tillståndet,
b) lämna in en uppdatering av den 
samhällsekonomiska analys, den analys av 
alternativ och den ersättningsplan som 
ingick i den ursprungliga ansökan,

Om innehavaren av tillståndet nu kan visa 
att risken kontrolleras på ett adekvat sätt, 
skall denne lämna in en uppdaterad 
kemikaliesäkerhetsrapport.

c) lämna in en uppdaterad 
kemikaliesäkerhetsrapport.

Om andra uppgifter i den ursprungliga 
ansökan har ändrats, skall dessa uppgifter 
också uppdateras.

Om andra uppgifter i den ursprungliga 
ansökan har ändrats är det nödvändigt att 
uppdatera dessa uppgifter.

Or. en
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(Ändringsförslag 237 - första behandlingen)

Motivering

Då tillstånd omprövas behöver sökanden bara på nytt lämna in de delar av den ursprungliga 
ansökan som behöver uppdateras. Parlamentets ändringsförslag 237 läggs fram på nytt. 
(Davies)

Hänger samman med ändringsförslag till artikel 54). (Sacconi)

Ändringsförslag från Chris Davies, Lena Ek, Guido Sacconi och Urszula Krupa

Ändringsförslag 255
ARTIKEL 60, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. Tillstånd kan när som helst omprövas om 2. Tillstånd skall när som helst omprövas om

Or. en

(Ändringsförslag 238 (delvis) - första behandlingen)

Motivering

Detta ändringsförslag gör det möjligt för kemikaliemyndigheten att reagera snabbt på 
ändrade omständigheter. Tillstånd bör omprövas automatiskt om de omständigheter som 
rådde vid tidpunkten för den ursprungliga ansökan har ändrats så att risken för människors 
hälsa eller miljön eller de sociala och ekonomiska följderna påverkas eller om ny information 
om möjliga alternativ blir tillgänglig. Parlamentets ändringsförslag 238 läggs fram på nytt. 
(Davies + Krupa)

Härigenom införs skyldigheten att ompröva tillstånd om omständigheterna har ändrats. 
(Sacconi)

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies och Lena Ek

Amendment 256
ARTIKEL 60, PUNKT 3, STYCKE 2

Om det föreligger en allvarlig och 
omedelbar hälso- eller miljörisk, får 
kommissionen tillfälligt dra in tillståndet i 
väntan på omprövningen med hänsyn till 
proportionalitetsprincipen.

Om det föreligger en hälso- eller miljörisk, 
får kommissionen tillfälligt dra in tillståndet 
i väntan på omprövningen med hänsyn till 
proportionalitetsprincipen.

Or. en
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(Ändringsförslag 239 - första behandlingen)

Motivering

Det saknas en definition av en ”allvarlig och omedelbar” risk, vilket inte kommer att göra det 
lättare för kommissionen att fatta beslut om huruvida den tillfälligt bör upphäva ett tillstånd 
under omprövningen. Parlamentets ändringsförslag 239 läggs fram på nytt. (Davies)

Det saknas kriterier för att definiera en ”allvarlig och omedelbar” risk. Det åligger därför 
kommissionen att, på grundval av kriterier, fatta beslut om huruvida tillståndet bör upphävas
tillfälligt under omprövningen eller ej. (Sacconi)

Ändringsförslag Chris Davies, Guido Sacconi och Urszula Krupa

Amendment 257
ARTIKEL 60, PUNKT 4

4. Om en miljökvalitetsnorm enligt direktiv 
96/61/EG inte uppfylls, får tillstånd som 
beviljats för användning av det berörda 
ämnet omprövas.

4. Om en miljökvalitetsnorm enligt direktiv 
96/61/EG inte uppfylls, skall tillstånd som 
beviljats för användning av det berörda 
ämnet omprövas.

Or. en

(Ändringsförslag 240 - första behandlingen)

Motivering

Ändringsförslaget garanterar överensstämmelse med IPPC-direktivet och gör det möjligt för 
kemikaliemyndigheten att reagera på ändrade omständigheter i och med att en skyldighet att 
ompröva tillstånd införs. Parlamentets ändringsförslag 240 läggs fram på nytt. (Davies + 
Krupa)

Härigenom införs en skyldighet att ompröva tillstånd. (Sacconi)

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 258
ARTIKEL 60, PUNKT 5

5. Om miljömålen enligt artikel 4.1 i 
direktiv 2000/60/EG inte uppnås, får
tillstånd som beviljats för användning av det 
berörda ämnet i ett visst avrinningsområde 
omprövas.

5. Om miljömålen enligt artikel 4.1 i 
direktiv 2000/60/EG inte uppnås, skall 
tillstånd som beviljats för användning av det 
berörda ämnet i ett visst avrinningsområde 
omprövas.



PE 378.597v01-00 32/101 AM\630161SV.doc

SV

Or. en

(Nytt ändringsförslag - artikel 62.2 d mot bakgrund av KOM(2006)0397 av den 17 juli 2006)

Motivering

I juli 2006 antog kommissionen ett förslag till ett nytt dotterdirektiv om miljökvalitetsnormer
inom vattenpolitikens område med hänvisning till artikel 4.1. i direktiv 2000/60/EG. Med det 
nya direktivet tänker kommissionen ta hjälp av externa instrument, såsom REACH för att 
genomföra utsläppsbegränsande åtgärder i linje med föreslagna miljökvalitetsmål. För att 
förhindra att ansvaret vältras över måste man garanterna att de nödvändiga målen kan nås 
med REACH genom en obligatorisk översyn av alla tillstånd i de fall då miljökvalitetsmålen 
inte har uppnåtts.

Ändringsförslag från Chris Davies, Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 259
ARTIKEL 61, PUNKT 4, LED C

c) En begäran om tillstånd, som anger de 
användningar tillståndet söks för och i 
tillämpliga fall täcker ämnets användning i 
beredningar och/eller infogandet av ämnet i 
varor.

c) En begäran om tillstånd, som anger de 
användningar tillståndet söks för och i 
tillämpliga fall täcker ämnets användning i 
beredningar samt den föreslagna 
översynsperioden och/eller infogandet av 
ämnet i varor.

Or. en

Motivering

The authorisation procedure must take into account the specificity of the aeronautic sector 
and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using a substance 
can be adequately controlled for particular use, authorisation should be possible for a period 
of time compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance requirements. In 
considering such authorisation, account should in these circumstances be taken of products’ 
life cycle and maintenance constraints, the presence or the absence of real alternatives, and 
the timetable for proposed actions submitted by the applicant in relation to the development 
of real alternatives, which can guarantee the same degree of safety. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
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authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin & Prodi)

Ändringsförslag från Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 260
ARTIKEL 61, PUNKT 4, LED E

e) En analys av alternativen med en 
bedömning av deras risker och de tekniska 
och ekonomiska möjligheterna till 
ersättning.

e) En analys av alternativen med en 
bedömning av deras risker och de tekniska 
och ekonomiska möjligheterna till 
ersättning, och när så är lämpligt en 
ersättningsplan, inklusive forskning och 
utveckling och sökandens tidsplan för de 
föreslagna åtgärderna.

Or. en

Motivering

När det gäller ämnen skall ersättning alltid vara det första alternativet och hänsyn skall tas 
till socioekonomiska aspekter och adekvat kontroll. Ändring xxx från första behandlingen. 
Ändringsförslag 1–5, 12–13 från Wijkman hör samman.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 261
ARTIKEL 61, PUNKT 5

5. Till ansökan får också fogas
a) en socioekonomisk analys som 
genomförts i enlighet med bilaga XVI,

ea) en socioekonomisk analys som 
genomförts i enlighet med bilaga XVI,

b) en ersättningsplan när så är lämpligt, 
inklusive forskning och utveckling och 
sökandens tidsplan för de föreslagna 
åtgärderna,

eb) en ersättningsplan, inklusive forskning 
och utveckling och sökandens tidsplan för de 
föreslagna åtgärderna,

5. Till ansökan får också fogas
c) en motivering för att inte beakta hälso  
och miljörisker som uppstår antingen genom

a) en motivering för att inte beakta hälso  
och miljörisker som uppstår antingen genom

i) utsläpp av ämnet från en anläggning som 
beviljats tillstånd i enlighet med direktiv 

i) utsläpp av ämnet från en anläggning som 
beviljats tillstånd i enlighet med direktiv 



PE 378.597v01-00 34/101 AM\630161SV.doc

SV

96/61/EG, eller 96/61/EG, eller
ii) utsläpp av ämnet från en punktkälla som 
omfattas av kravet på förhandsreglering 
enligt artikel 11.3 g i direktiv 2000/60/EG 
och av lagstiftning som antagits i enlighet 
med artikel 16 i det direktivet.

ii) utsläpp av ämnet från en punktkälla som 
omfattas av kravet på förhandsreglering 
enligt artikel 11.3 g i direktiv 2000/60/EG 
och av lagstiftning som antagits i enlighet 
med artikel 16 i det direktivet.

Or. en

(Ändringsförslag 241 (ändrat) - första behandlingen)

Motivering

De socioekonomiska analyserna och ersättningsplanen måste inbegripas i ansökan om 
tillstånd.

Ändringsförslag från Chris Davies och Lena Ek

Ändringsförslag 262
ARTIKEL 61, PUNKT 5

5. Till ansökan får också fogas
a) en socioekonomisk analys som 
genomförts i enlighet med bilaga XVI,

ea) en socioekonomisk analys som 
genomförts i enlighet med bilaga XVI,

b) en ersättningsplan när så är lämpligt, 
inklusive forskning och utveckling och 
sökandens tidsplan för de föreslagna 
åtgärderna,

eb) en ersättningsplan, inklusive forskning 
och utveckling och sökandens tidsplan för de 
föreslagna åtgärderna,

c) en motivering för att inte beakta hälso  
och miljörisker som uppstår antingen genom

ec) en motivering för att inte beakta hälso  
och miljörisker som uppstår antingen genom

i) utsläpp av ämnet från en anläggning som 
beviljats tillstånd i enlighet med direktiv 
96/61/EG, eller

i) utsläpp av ämnet från en anläggning som 
beviljats tillstånd i enlighet med direktiv 
96/61/EG, eller

ii) utsläpp av ämnet från en punktkälla som 
omfattas av kravet på förhandsreglering 
enligt artikel 11.3 g i direktiv 2000/60/EG 
och av lagstiftning som antagits i enlighet 
med artikel 16 i det direktivet.

ii) utsläpp av ämnet från en punktkälla som 
omfattas av kravet på förhandsreglering 
enligt artikel 11.3 g i direktiv 2000/60/EG 
och av lagstiftning som antagits i enlighet 
med artikel 16 i det direktivet.

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag återinför man kravet på att en ansökan om tillstånd måste innehålla 
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en ersättningsplan som hjälper industrin, särskilt små och medelstora företag, att planera 
framåt. Ersättningsplaner är helt enkelt forsknings- och utvecklingsplaner och sökandens 
tidsplan för de föreslagna åtgärderna. Parlamentets ändringsförslag 241 inges igen.

Ändringsförslag från Anders Wijkman och Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 263
ARTIKEL 61, PUNKT 5, LED B

b) en ersättningsplan när så är lämpligt, 
inklusive forskning och utveckling och 
sökandens tidsplan för de föreslagna 
åtgärderna,

utgår

Or. en

Motivering

En allmän princip om aktsamhet behövs. Ändring 364 från första behandlingen. En aning 
omformulerat för att överensstämma bättre med de ändringsförslag som hänvisar till 
ersättning. Ändringsförslagen 1–5, 12–13 från Wijkman hör samman.

Ändringsförslag från Chris Davies och Lena Ek

Ändringsförslag 264
ARTIKEL 61, PUNKT 5, LED C, LED IIA (nytt)

iii) användningen av ett ämne i 
medicintekniska produkter som regleras 
genom direktiv 90/385/EEG, 93/42/EEG 
eller 98/79/EG.

Or. en

Motivering

Antalet undantag måste hållas nere för att undvika snedvridningar på marknaden mellan 
olika material och för att man skall kunna identifiera kemikalier med särskilt farliga 
egenskaper och deras säkrare alternativ.
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Ändringsförslag från Chris Davies och Lena Ek

Ändringsförslag 265
ARTIKEL 61, PUNKT 6

6. Tillämpningen skall inte omfatta de 
risker för människors hälsa som 
uppkommer vid användning av ett ämne i 
medicintekniska produkter som regleras 
genom direktiv 90/385/EEG, 93/42/EEG 
eller 98/79/EG.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 61.5 c iia (nytt).

Ändringsförslag från Chris Davies och Lena Ek

Ändringsförslag 266
ARTIKEL 62

1. Om en ansökan om användning av ett 
ämne redan har lämnats in, kan en senare 
sökande hänvisa till delar av den ansökan 
som tidigare lämnats in i enlighet med 
artikel 61.4 d och 61.5 a och b, förutsatt att 
den efterföljande sökanden har tillåtelse från 
den tidigare sökanden att hänvisa till dessa 
delar av ansökan.

1. Om en ansökan om användning av ett 
ämne redan har lämnats in, kan en senare 
sökande hänvisa till delar av den ansökan 
som tidigare lämnats in i enlighet med 
artikel 61.4 d, ea och eb, förutsatt att den 
efterföljande sökanden har tillåtelse från den 
tidigare sökanden att hänvisa till dessa delar 
av ansökan.

2. Om tillstånd för en användning av ett 
ämne redan har beviljats, får en senare 
sökande hänvisa till de delar av 
tillståndshavarens ansökan som lämnats in i 
enlighet med artikel 61.4 d och 61.5 a och 
b, förutsatt att den efterföljande sökanden 
har tillåtelse från tillståndshavaren att 
hänvisa till dessa delar av ansökan.

2. Om tillstånd för en användning av ett 
ämne redan har beviljats, får en senare 
sökande hänvisa till de delar av 
tillståndshavarens ansökan som lämnats in i 
enlighet med artikel 61.4 d, ea och eb, 
förutsatt att den efterföljande sökanden har 
tillåtelse från tillståndshavaren att hänvisa 
till dessa delar av ansökan.

Or. en

Motivering

Hör samman med ändringsförslag till artikel 61.
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Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 267
ARTIKEL 62, PUNKT 1

1. Om en ansökan om användning av ett 
ämne redan har lämnats in, kan en senare 
sökande hänvisa till delar av den ansökan 
som tidigare lämnats in i enlighet med 
artikel 61.4 d och 61.5 a och b, förutsatt att 
den efterföljande sökanden har tillåtelse från 
den tidigare sökanden att hänvisa till dessa 
delar av ansökan.

1. Om en ansökan om användning av ett 
ämne redan har lämnats in, kan en senare 
sökande hänvisa till delar av den ansökan 
som tidigare lämnats in i enlighet med 
artikel 61.4 d, ea och eb, förutsatt att den 
efterföljande sökanden har tillåtelse från den 
tidigare sökanden att hänvisa till dessa delar 
av ansökan.

Or. en

(Ändringsförslag 242 ändrat - första behandlingen)

Motivering

Hör samman med ändringsförslag till artikel 61.

Ändringsförslag från Philippe Busquin och Vittorio Prodi

Ändringsförslag 268
ARTIKEL 63, PUNKT 2

2. Kemikaliemyndigheten skall, med 
beaktande av artiklarna 117 och 118 om 
tillgång till information, på sin webbplats 
tillhandahålla översiktlig information om 
användningar för vilka ansökningar har 
mottagits och härvid ange en tidsfrist inom 
vilken berörda tredje parter får lämna in 
information om alternativa ämnen eller 
tekniker.

2. Genom undantag från artiklarna 117 
och 118 om tillgång till information skall 
kemikaliemyndigheten på sin webbplats 
tillhandahålla översiktlig information om 
användningar för vilka ansökningar har 
mottagits, utom när sökandena kan visa att 
det är potentiellt skadligt för deras eller 
någon annan berörd parts kommersiella 
intressen, och härvid ange en tidsfrist inom 
vilken berörda tredje parter, inklusive 
nedströmsanvändare, får lämna in 
information om villkor för särskilda 
användningar och, alternativa ämnen eller 
tekniker.

Or. en
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Motivering

The European aeronautic industry represents a highly advanced sector of major importance 
for technological competitiveness in the EU. There is a real concern that the unique 
innovative use of substances by the European aeronautic industry could be made available to 
third parties, and not only manufacturers of substances, who may be competitors of the 
applicant. Any such their party could abuse the authorisation procedure, in particular the 
possibility to come forward with alternatives when information on applications is made 
available by the Agency. In addition, downstream users should be clearly identified among 
those who can provide such information, so as to provide the Agency with a complete picture 
as to whether alternatives are really available or not.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 269
ARTIKEL 63, PUNKT 3

3. Vid utarbetande av sitt yttrande skall de 
kommittéer som anges i punkt 1 först 
kontrollera att ansökan omfattar all den 
information enligt artikel 61 som är relevant 
för kommitténs ansvarsområde. Vid behov 
skall kommittéerna i inbördes samråd
samfällt begära ytterligare information från
sökanden, så att ansökan överensstämmer 
med kraven i artikel 61. Kommittén för 
socioekonomisk analys kan om den anser det 
nödvändigt kräva att sökanden eller begära 
att tredje parter inom en angiven tidsperiod 
lämnar ytterligare information om möjliga 
alternativa ämnen eller tekniker. Varje 
kommitté skall också beakta information 
som lämnas av tredje parter.

3. Vid utarbetande av sitt yttrande skall de 
kommittéer som anges i punkt 1 först 
kontrollera att ansökan omfattar all den 
information enligt artikel 61 som är relevant 
för kommitténs ansvarsområde. Vid behov 
skall kommittén begära ytterligare 
information från sökanden, så att ansökan 
överensstämmer med kraven i artikel 61. 
Kommittén för socioekonomisk analys kan 
om den anser det nödvändigt kräva att 
sökanden eller begära att tredje parter inom 
en angiven tidsperiod lämnar ytterligare 
information om möjliga alternativa ämnen 
eller tekniker. Varje kommitté skall också 
beakta information som lämnas av tredje 
parter. Ansökningar från tredje parter som 
kommittén begärt skall finansieras av den 
tillståndsavgift som kemikaliemyndigheten 
fastställt i enlighet med artikel 61.7.

Or. en

(Härmed återinförs kommissionens ursprungliga förslag.)

Motivering

Kommittéerna bör oberoende kunna be sökande eller tredje parter om ytterligare information
för att minska byråkratin. Även om inbördes samråd naturligtvis är bra behöver det inte vara 
obligatoriskt. 
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Ändringsförslag från Chris Davies och Lena Ek

Ändringsförslag 270
ARTIKEL 63, PUNKT 3

3. Vid utarbetande av sitt yttrande skall de 
kommittéer som anges i punkt 1 först 
kontrollera att ansökan omfattar all den 
information enligt artikel 61 som är relevant 
för kommitténs ansvarsområde. Vid behov 
skall kommittéerna i inbördes samråd 
samfällt begära ytterligare information från 
sökanden, så att ansökan överensstämmer 
med kraven i artikel 61. Kommittén för 
socioekonomisk analys kan om den anser det 
nödvändigt kräva att sökanden eller begära 
att tredje parter inom en angiven tidsperiod 
lämnar ytterligare information om möjliga 
alternativa ämnen eller tekniker. Varje 
kommitté skall också beakta information 
som lämnas av tredje parter.

3. Vid utarbetande av sitt yttrande skall de 
kommittéer som anges i punkt 1 först 
kontrollera att ansökan omfattar all den 
information enligt artikel 61 som är relevant 
för kommitténs ansvarsområde. Vid behov 
skall kommittéerna begära ytterligare 
information från sökanden, så att ansökan 
överensstämmer med kraven i artikel 61. 
Kommittén för socioekonomisk analys kan 
om den anser det nödvändigt kräva att 
sökanden eller begära att tredje parter inom 
en angiven tidsperiod lämnar ytterligare 
information om möjliga alternativa ämnen 
eller tekniker. Varje kommitté skall också 
beakta information som lämnas av tredje 
parter. Ansökningar från tredje parter som 
kommittén begärt skall finansieras av den 
tillståndsavgift som kemikaliemyndigheten 
fastställd i enlighet med artikel 61.7.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag gör tillståndsförfarandet mindre byråkratiskt eftersom kommittéerna  
oberoende bör kunna be sökande eller tredje parter om ytterligare information. En gemensam 
begäran skall fortfarande vara möjlig.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 271
ARTIKEL 63, PUNKT 4

4. Kommittéernas utkast till yttranden skall 
omfatta följande:

4. Kommittéernas utkast till yttranden skall 
omfatta följande:

a) Riskbedömningskommittén: En 
bedömning av den risk för människors hälsa 
och/eller miljön som uppkommer i samband 
med ämnets användning enligt 

a) Riskbedömningskommittén: En 
bedömning av den risk för människors hälsa 
och/eller miljön som uppkommer i samband 
med ämnets användning enligt 
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beskrivningen i ansökan och i 
förekommande fall en bedömning av risker 
förknippade med tänkbara alternativ.

beskrivningen i ansökan och en bedömning 
av risker förknippade med tänkbara 
alternativ.

b) Kommittén för socioekonomisk analys: 
En bedömning av de socioekonomiska 
faktorerna och tillgången på lämpliga och 
tekniskt genomförbara alternativ med 
anknytning till ämnets användning enligt 
beskrivningen i ansökan, när ansökan görs i 
enlighet med artikel 61.5.

b) Kommittén för socioekonomisk analys: 
En bedömning av de socioekonomiska 
faktorerna och tillgången på lämpliga och 
tekniskt genomförbara alternativ med 
anknytning till ämnets användning enligt 
beskrivningen i ansökan.

Or. en

Motivering

Hör samman med ändringsförslag till artikel 61.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 272
ARTIKEL 63, PUNKT 8

8. Kommissionen skall utarbeta ett utkast till 
tillståndsbeslut inom tre månader från det att 
den mottagit kemikaliemyndighetens 
yttranden. Ett slutgiltigt beslut om 
beviljande av tillstånd eller avslag på 
ansökan skall fattas i enlighet med 
förfarandet i artikel 132.2.

8. Kommissionen skall utarbeta ett utkast till 
tillståndsbeslut inom tre månader från det att 
den mottagit kemikaliemyndighetens 
yttranden. Ett slutgiltigt beslut om 
beviljande av tillstånd eller avslag på 
ansökan skall fattas i enlighet med 
förfarandet i artikel 132.3a.

Or. en

Motivering

This amendment is tabled in light of a judgement by the European Court of Justice of 23 
February 2006 C-122/04 on "Forest Focus" and of the new "comitology" Decision. In its 
judgement in case C-122/04, the Court of Justice found that the Commission has to justify 
when it wants to deviate from the criteria for the choice of the committee procedure, 
otherwise the act can be annuled. The Commission proposed the advisory procedure for the 
granting of authorisations without any justification - even though such a decision is clearly of 
general scope (see Art. 55(2), 57(1c) and 61(2) and (3)), and should therefore have come 
under the regulatory procedure. 

In accordance with the new "comitology" Decision, the new "regulatory procedure with 
scrutiny" should apply.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 273
ARTIKEL 64

Skyldigheter för tillståndshavare Informationskrav för tillståndspliktiga 
ämnen

Tillståndshavare samt de 
nedströmsanvändare som anges i artikel 
55.2 som inkluderar ämnena i en 
beredning skall ange tillståndsnumret på 
etiketten innan de släpper ut ett ämne eller 
en beredning som innehåller ämnet på 
marknaden för en tillåten användning, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
direktiv 67/548/EEG och direktiv 
1999/45/EG. Detta skall ske omedelbart så 
snart tillståndsnumret har offentliggjorts i 
enlighet med artikel 63.9.

Alla ämnen – som sådana eller ingående i 
beredningar eller varor – som uppfyller 
villkoren i artikel 56 skall märkas och vid 
alla tillfällen åtföljas av ett 
säkerhetsdatablad. På etiketten skall anges

a) ämnets namn,
b) intyg om huruvida ämnet är upptaget i 
bilaga XIII och varje specifik användning, 
inklusive tillståndsnummer, som ämnet har 
godkänts för.

Or. en

Motivering

Denna etikett skall informera kunden om förekomsten av tillståndspliktiga ämnen. 
Parlamentets ändringsförslag 246 gör att tillverkare och användare av kemikalier längs 
distributionskedjan samt de som konsumerar artiklarna och hanterar avfall kan få tillgång till 
information om särskilt farliga kemikalier. 

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 274
ARTIKEL 66, PUNKT 2A (ny)

2a. Kemikaliemyndigheten skall utan 
dröjsmål lägga ut uppgifter på sin 
webbplats om att en medlemsstat eller 
kommissionen avser att inleda ett 
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begränsningsförfarande och skall
informera dem som anmält det berörda 
ämnet för registrering.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändring 789 som antogs vid första behandlingen.

Begränsning kan användas oavsett viktgräns, dvs. under 1 miljon ton per år. Berörda parter 
har rätt att få veta om kemikaliemyndighetens eller medlemsstatens avser att införa 
begränsningar.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 275
ARTIKEL 66, PUNKT 3

3. Fram till och med den ...* får en 
medlemsstat bibehålla eventuella befintliga 
striktare begränsningar i förhållande till 
bilaga XVII beträffande tillverkning, 
utsläppande på marknaden eller användning 
av ett ämne, förutsatt att dessa begränsningar 
har anmälts i enlighet med fördraget. 
Kommissionen skall sammanställa och 
offentliggöra en förteckning över dessa 
begränsningar senast den ...**.

3. Fram till och med den ...* får en 
medlemsstat bibehålla eventuella befintliga 
striktare begränsningar i förhållande till 
bilaga XVI beträffande tillverkning, 
utsläppande på marknaden eller användning 
av ett ämne, förutsatt att dessa begränsningar 
har anmälts i enlighet med fördraget. 
Kommissionen skall sammanställa och 
offentliggöra en förteckning över dessa 
begränsningar senast den ...**.

Or. nl

Motivering

Ny text som tillfogats av rådet och erbjuder problem med tanke på direktiv 76/769/EEG (som 
medtagits i bilaga XVII). Om ett direktiv infogas i en förordning ställer detta till med 
juridiska problem, eftersom en förordning är direkt tillämplig. Texten i direktivet är inte helt 
entydig, om den skall läsas såsom en förordning. Den tekniska kommittén måste ta fram en 
lösning på det här problemet, i form av en ny text till bilaga XVII. Till dess måste de 
begränsningar vi har i dag fortsätta att gälla, för att vi skall få garantier för skyddet av 
folkhälsan och miljön.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 276
ARTIKEL 66, PUNKT 3

3. Fram till och med den ...* får en 
medlemsstat bibehålla eventuella befintliga 
striktare begränsningar i förhållande till 
bilaga XVII beträffande tillverkning, 
utsläppande på marknaden eller användning 
av ett ämne, förutsatt att dessa begränsningar 
har anmälts i enlighet med fördraget. 
Kommissionen skall sammanställa och 
offentliggöra en förteckning över dessa 
begränsningar senast den ...**.

3. Fram till och med den ...* får en 
medlemsstat bibehålla eventuella befintliga 
eller striktare begränsningar och deras
genomförandebestämmelser i förhållande
till bilaga XVII beträffande tillverkning, 
utsläppande på marknaden eller användning 
av ett ämne, förutsatt att dessa begränsningar 
har anmälts i enlighet med fördraget. 
Kommissionen skall sammanställa och 
offentliggöra en förteckning över dessa 
begränsningar senast den ...**.

Or. en

Motivering

Begränsningarna i direktiv 76/769 kommer att föras över till REACH. Som förordning 
kommer REACH att tillämpas direkt i medlemsstaterna. Alla genomförandebestämmelser 
kommer att upphävas. Begränsningar beror dock ofta på om de nationella 
genomförandebestämmelserna fungerar. För att undvika att nuvarande begränsningar på 
EU-nivå eller nationell nivå undergrävs bör medlemsstaterna få behålla alla nationella 
genomförandebestämmelser under en övergångsperiod då begränsningarna enligt REACH 
vid behov kan justeras för att genomförandet skall bli effektivt.

Ändringsförslag från Frédérique Ries, Chris Davies, Urszula Krupa, Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 277
ARTIKEL 67, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Om det föreligger en oacceptabel hälso  
eller miljörisk i samband med tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 
av ämnen och denna risk måste hanteras på 
gemenskapsnivå, skall bilaga XVII ändras i 
enlighet med förfarandet i artikel 132.3, 
genom att man fastställer nya begränsningar 
eller ändrar befintliga begränsningar i bilaga 
XVII avseende tillverkning, användning 
eller utsläppande på marknaden av ämnen –
som sådana eller ingående i beredningar 
eller i varor – i enlighet med förfarandet i 

1. Om det föreligger en oacceptabel miljö-
eller hälsorisk, framför allt för känsliga 
befolkningsgrupper eller medborgare som 
tidigt eller fortgående exponeras för 
blandningar av förorenande ämnen, i 
samband med tillverkning, användning eller 
utsläppande på marknaden av ämnen och 
denna risk måste hanteras på 
gemenskapsnivå, skall bilaga XVII ändras i 
enlighet med förfarandet i artikel 132.3, 
genom att man fastställer nya begränsningar 
eller ändrar befintliga begränsningar i bilaga 
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artiklarna 68–72. Vid alla sådana beslut skall 
de socioekonomiska effekterna av 
begränsningen beaktas, bl.a. tillgången till 
alternativ.

XVII avseende tillverkning, användning
eller utsläppande på marknaden av ämnen –
som sådana eller ingående i beredningar 
eller i varor – i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 68–72. Vid alla sådana beslut skall 
de socioekonomiska effekterna av 
begränsningen beaktas, bl.a. tillgången till 
alternativ.

Or. en

Motivering

De känsligaste befolkningsgrupperna måste uttryckligen inkluderas när oacceptabla miljö-
eller hälsorisker identifieras. Parlamentets ändringsförslag 248 inges igen.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 278
ARTIKEL 67, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Om det föreligger en oacceptabel hälso  
eller miljörisk i samband med tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 
av ämnen och denna risk måste hanteras på 
gemenskapsnivå, skall bilaga XVII ändras i 
enlighet med förfarandet i artikel 132.3, 
genom att man fastställer nya begränsningar 
eller ändrar befintliga begränsningar i bilaga 
XVII avseende tillverkning, användning 
eller utsläppande på marknaden av ämnen –
som sådana eller ingående i beredningar 
eller i varor – i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 68–72. Vid alla sådana beslut skall 
de socioekonomiska effekterna av 
begränsningen beaktas, bl.a. tillgången till 
alternativ.

1. Om det föreligger en oacceptabel hälso  
eller miljörisk i samband med tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 
av ämnen och denna risk måste hanteras på 
gemenskapsnivå, skall bilaga XVII ändras i 
enlighet med förfarandet i artikel 132.3a, 
genom att man fastställer nya begränsningar 
eller ändrar befintliga begränsningar i bilaga 
XVII avseende tillverkning, användning 
eller utsläppande på marknaden av ämnen –
som sådana eller ingående i beredningar 
eller i varor – i enlighet med förfarandet i
artiklarna 68–72. Vid alla sådana beslut skall 
de socioekonomiska effekterna av 
begränsningen beaktas, bl.a. tillgången till 
alternativ.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att texten skall överensstämma med bestämmelserna i det nya 
beslutet om kommittéförfarandet och i synnerhet för att ersätta det traditionella ”förfarandet 
med föreskrivande kommitté” med en ”föreskrivande kommitté med 
granskningsbefogenheter”, eftersom det rör sig om åtgärder med allmän räckvidd som syftar 
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till att ändra mindre viktiga delar av den föreslagna lagstiftningen.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 279
ARTIKEL 67, PUNKT 2

2. För ett ämne – som sådant eller ingående i 
en beredning eller en vara – vilket uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som 
cancerframkallande, mutagent eller 
reproduktionstoxiskt i kategorierna 1 och 2 
och vilket skulle kunna användas av 
konsumenter och för vilket kommissionen 
föreslår begränsningar för 
konsumentanvändning, skall bilaga XVII 
ändras i enlighet med förfarandet i 
artikel 132.3. Artiklarna 68–72 skall inte 
tillämpas.

2. För ett ämne – som sådant eller ingående i 
en beredning eller en vara – vilket uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som 
cancerframkallande, mutagent eller 
reproduktionstoxiskt i kategorierna 1 och 2 
och vilket skulle kunna användas av 
konsumenter och för vilket kommissionen 
föreslår begränsningar för 
konsumentanvändning, skall bilaga XVII 
ändras i enlighet med förfarandet i 
artikel 132.3a. Artiklarna 68–72 skall inte 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att texten skall överensstämma med bestämmelserna i det nya 
beslutet om kommittéförfarandet och i synnerhet för att ersätta det traditionella ”förfarandet 
med föreskrivande kommitté” med en ”föreskrivande kommitté med 
granskningsbefogenheter”, eftersom det rör sig om åtgärder med allmän räckvidd som syftar 
till att ändra mindre viktiga delar av den föreslagna lagstiftningen.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 280
ARTIKEL 68, PUNKT 2

2. Efter det datum som avses i 
artikel 57.1 c i för ett ämne i förteckningen i 
bilaga XIV skall kemikaliemyndigheten 
överväga huruvida användningen av det 
ämnet i varor utgör en hälso  eller miljörisk 
som inte kontrolleras på ett adekvat sätt. Om 
kemikaliemyndigheten anser att risken inte 
kontrolleras på ett adekvat sätt skall den 
sammanställa dokumentation enligt kraven i 

2. Efter det datum som avses i 
artikel 57.1 c ii för ett ämne i förteckningen 
i bilaga XIV skall kemikaliemyndigheten 
överväga huruvida användningen av det 
ämnet i varor utgör en hälso  eller miljörisk 
som inte kontrolleras på ett adekvat sätt. Om 
kemikaliemyndigheten anser att risken inte 
kontrolleras på ett adekvat sätt skall den 
sammanställa dokumentation enligt kraven i 
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bilaga XV. bilaga XV.

Or. en

Motivering

This new paragraph is welcome, as it closes a loophole in the authorisation system via 
restrictions on the use of substances of very high concern in articles. This is relevant for 
import articles, as they are not covered by authorisations. However, it should be possible to 
start the restrictions procedure when it is known for which no applications authorisations 
have been requested, and not only after the sunset date. Otherwise, there would temporarily 
be a double standard: imported articles could contain substances of very high concern, which 
are not authorised anymore for EU articles.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 281
ARTIKEL 72, PUNKT 2

2. Ett slutgiltigt beslut skall fattas i enlighet 
med förfarandet i artikel 132.3. 
Kommissionen skall sända utkastet till 
ändring till medlemsstaterna senast 45 dagar 
före omröstningen.

2. Ett slutgiltigt beslut skall fattas i enlighet 
med förfarandet i artikel 132.3a. 
Kommissionen skall sända utkastet till 
ändring till medlemsstaterna senast 45 dagar 
före omröstningen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att texten skall överensstämma med bestämmelserna i det nya 
beslutet om kommittéförfarandet och i synnerhet för att ersätta det traditionella ”förfarandet 
med föreskrivande kommitté” med en ”föreskrivande kommitté med 
granskningsbefogenheter”, eftersom det rör sig om åtgärder med allmän räckvidd som syftar 
till att ändra mindre viktiga delar av den föreslagna lagstiftningen.

Ändringsförslag från Chris Davies, Frieda Brepoels, Anders Wijkman , Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 282
ARTIKEL 73, PUNKT 4A (ny)

4a. En del av avgifterna skall anslås till 
utveckling av testmetoder utan djurförsök.
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Or. en

Motivering

Promotion of non-animal testing. Successful First Reading amendment linked to revision of 
Recitals 43b and 88a. (Davies)

Linked to Amendments of Recitals 43b and 88a. In order to achieve the objective of this 
Regulation to promote non-animal testing, it is necessary to make available more resources 
through the Agency for the development of non-animal test methods that can be used to meet 
the information requirements of this Regulation. Amendment first reading 289. (Brepoels, 
Wijkman)

Linked to the amendment introducing a new recital 43b. The use of non-animal tests is 
preferable from both an ethical and a scientific view. To promote non-animal testing to meet 
the information requirements of this Regulation, it is necessary to make available more 
resources for the development, validation and acceptance of non-animal test methods.  
(Schlyter & others)

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 283
ARTIKEL 75, PUNKT 1, LED D

d) En kommitté för socioekonomisk analys, 
som skall ansvara för att utarbeta 
myndighetens yttranden om 
tillståndsansökningar, förslag till 
begränsningar och andra frågor som 
uppkommer vid tillämpningen av denna 
förordning beträffande de socioekonomiska 
effekterna av eventuella lagstiftningsåtgärder 
om ämnen.

d) En kommitté för socioekonomisk analys
och bedömning av alternativ, som skall 
ansvara för att utvärdera alternativens 
tillgänglighet, lämplighet och tekniska 
genomförbarhet, utarbeta myndighetens 
yttranden om tillståndsansökningar, förslag 
till begränsningar och andra frågor som 
uppkommer vid tillämpningen av denna 
förordning beträffande de socioekonomiska 
effekterna av eventuella lagstiftningsåtgärder 
om ämnen.

Or. en

(Ändringsförslag 255 ändrat - första behandlingen)

Motivering

Stärker kopplingen mellan tillståndsförfarandet och tillgängligheten på säkrare alternativ och 
ser till att kommitténs ansvar är i nivå med dess roll i bedömningen av alternativ, såsom den 
definieras i artikel 63.4.

Ändringen av kommitténs namn gäller hela förordningens text.
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 284
ARTIKEL 76, PUNKT 1A (ny)

1a. Kemikaliemyndigheten skall inrätta ett 
förfarande för att avsätta medel som 
tillförts via registreringsavgifterna för 
utveckling och utvärdering av alternativa 
testmetoder. Kemikaliemyndigheten skall 
då ha ett nära samarbete med befintliga 
organ såsom Europeiska centret för 
bestämning av alternativa metoder
(ECVAM) och dess vetenskapliga
rådgivande kommitté (ESAC) samt 
Europeiska partnerskapet för alternativa 
strategier vid djurtest (EPAA). 
Kemikaliemyndigheten skall varje år lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet om läget när det gäller 
genomförandet och användningen av 
metoder utan djurförsök och teststrategier 
som skall ta fram data om riskbedömningar 
för att uppfylla kraven i denna förordning,
och om storleken på och fördelningen av de 
anslag som gjorts tillgängliga för 
utveckling och utvärdering av alternativa 
testmetoder.

Or. en

(Ändringsförslag 275 - första behandlingen)

Motivering

Baseras på ändring 275 som antogs vid första behandlingen. Ändringen har omformulerats 
för att lättare få rådets stöd. Istället för att skapa en ny kommitté inom myndigheten bör 
befintliga organ användas. Dessutom beaktas den senaste utvecklingen såsom inrättandet av 
Europeiska partnerskapet för alternativa strategier vid djurtest (EPAA). Hör samman med 
ändringsförslag till skäl 92a av samma författare.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 285
ARTIKEL 76, PUNKT 2, LEDEN D OCH E

d) Upprätta och föra en eller flera databaser 
med information om alla registrerade ämnen, 
klassificerings  och märkningsregistret och 
den harmoniserade klassificerings  och 
märkningsförteckningen. Det skall på 
Internet kostnadsfritt offentliggöra 
information i databaserna i enlighet med 
artikel 118.1 och 118.2 förutom när en 
begäran enligt artikel 10 a xi anses vara 
motiverad. Kemikaliemyndigheten skall 
tillhandahålla annan information i 
databaserna på begäran i enlighet med 
artikel 117.

d) Upprätta och föra en eller flera databaser 
med information om alla registrerade ämnen, 
klassificerings  och märkningsregistret och 
den harmoniserade klassificerings  och 
märkningsförteckningen. Det skall på 
Internet kostnadsfritt inom 15 arbetsdagar
offentliggöra information i databaserna i 
enlighet med artikel 118.1 och 118.2 
förutom när en begäran enligt artikel 10 a xi 
anses vara motiverad och inte av väsentligt 
allmänintresse. Kemikaliemyndigheten 
skall tillhandahålla annan information i 
databaserna på begäran i enlighet med 
artikel 117.

e) Offentliggöra information om vilka 
ämnen som håller på att utvärderas eller har 
utvärderats, inom 90 dagar från det att 
kemikaliemyndigheten erhållit 
informationen, i enlighet med artikel 118.1.

e) Offentliggöra information om vilka 
ämnen som håller på att utvärderas eller har 
utvärderats, inom 15 arbetsdagar från det att 
kemikaliemyndigheten erhållit 
informationen, i enlighet med artikel 118.1.

Or. en

Motivering

I linje med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1049/2001 om tillgång till handlingar, kan 
tillgång till handlingar endast vägras på basis av kommersiella intressen om det inte finns ett 
väsentligt allmänintresse. En hänvisning till väsentligt allmänintresse måste därför läggas 
till.

Enligt förordning nr (EG) 1049/2001 bör den genomsnittliga svarstiden vara 15 arbetsdagar.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 286
ARTIKEL 76, PUNKT 2, LEDEN D OCH E

d) Upprätta och föra en eller flera databaser 
med information om alla registrerade ämnen, 
klassificerings  och märkningsregistret och 
den harmoniserade klassificerings  och 
märkningsförteckningen. Det skall på 

d) Upprätta och föra en eller flera databaser 
med information om alla registrerade ämnen, 
klassificerings  och märkningsregistret och 
den harmoniserade klassificerings  och 
märkningsförteckningen. Det skall på 
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Internet kostnadsfritt offentliggöra 
information i databaserna i enlighet med 
artikel 118.1 och 118.2 förutom när en 
begäran enligt artikel 10 a xi anses vara 
motiverad. Kemikaliemyndigheten skall 
tillhandahålla annan information i 
databaserna på begäran i enlighet med 
artikel 117.

Internet kostnadsfritt inom 15 arbetsdagar 
offentliggöra information i databaserna i 
enlighet med artikel 118.1 och 118.2 
förutom när en begäran enligt artikel 10 a xi 
anses vara motiverad. 
Kemikaliemyndigheten skall tillhandahålla 
annan information i databaserna på begäran i 
enlighet med artikel 117.

e) Offentliggöra information om vilka 
ämnen som håller på att utvärderas eller har 
utvärderats, inom 90 dagar från det att 
kemikaliemyndigheten erhållit 
informationen, i enlighet med artikel 118.1.

e) Offentliggöra information om vilka 
ämnen som håller på att utvärderas eller har 
utvärderats, inom 15 arbetsdagar från det att 
kemikaliemyndigheten erhållit 
informationen, i enlighet med artikel 118.1.

Or. en

Motivering

Den berörda delen av parlamentets ändringsförslag 263 fastställer en tidsgräns för att lägga 
in allmän information i databasen/databaserna för att garantera ett smidigt förfarande. 
Förordning (EG) nr 1049/2001 fastställer den genomsnittliga svarstiden till 15 arbetsdagar.

Ändringsförslag från Chris Davies, Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira, Lena Ek, Ria 
Oomen-Ruijten och Vittorio Prodi

Ändringsförslag 287
ARTIKEL 76, PUNKT 2, LED MA (nytt)

(ma) Inrätta och upprätthålla ett 
kompetenscentrum för riskkommunikation, 
tillhandahålla centraliserade och 
samordnade resurser för information om 
säker användning av kemikalier, 
beredningar och varor samt underlätta 
spridningen av bra förfaranden inom 
riskkommunikation.

Or. en

(Ändringsförslag 263, led gb - första behandlingen)

Motivering

Framgångsrikt ändringsförslag från första behandlingen som strävar efter att få konsumenter 
att på ett säkert sätt använda ämnen, beredningar och produkter som innehåller
kemikalier.(Davies)
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 288
ARTIKEL 77, STYCKE 3

Styrelsen skall anta kemikaliemyndighetens 
interna regler och förfaranden. Reglerna 
skall offentliggöras.

Styrelsen skall anta kemikaliemyndighetens 
interna regler och förfaranden.

Or. de

Motivering

En ändring som följer av ändringen av artikel 108.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 289
ARTIKEL 78, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Styrelsen skall bestå av en representant 
från varje medlemsstat och högst sex 
representanter som utses av kommissionen, 
inklusive tre representanter för berörda 
parter utan rösträtt. 

1. Styrelsen skall bestå av en representant 
från varje medlemsstat och högst sex 
representanter som utses av kommissionen, 
inklusive tre representanter för berörda 
parter utan rösträtt, bland vilka åtminstone 
en skall företräda industrin. 

Or. de

Motivering

Bland de tre representanterna för berörda parter skall åtminstone en företräda industrin, 
eftersom industrin i högsta grad berörs av de skyldigheter som REACH-förordningen för med 
sig.

Ändringsförslag från Urszula Krupa, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas 
Sjöstedt

Ändringsförslag 290
ARTIKEL 86, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Medlemsstaterna skall till 
kemikaliemyndigheten lämna namnen på 

2. Medlemsstaterna skall till 
kemikaliemyndigheten lämna namnen på 
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sakkunniga med styrkt erfarenhet av de 
uppgifter som krävs enligt artikel 76 som 
skulle kunna bistå kommittéernas 
arbetsgrupper tillsammans med uppgifter om 
deras kvalifikationer och inom vilka 
områden de är sakkunniga.

oberoende sakkunniga med styrkt erfarenhet 
av de uppgifter som krävs enligt artikel 76 
som skulle kunna bistå kommittéernas 
arbetsgrupper tillsammans med uppgifter om 
deras kvalifikationer och inom vilka 
områden de är sakkunniga.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag garanterar de sakkunnigas oberoende. Den relevanta delen av 
parlamentets ändringsförslag 282 inges igen. (Krupa)

Det måste framgå att de sakkunniga skall vara oberoende. (Schlyter m.fl.)

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 291
ARTIKEL 88, PUNKT 3, STYCKE 1

3. Ordföranden, de andra ledamöterna och 
suppleanterna skall utses av styrelsen 
utifrån en förteckning över kvalificerade 
kandidater som antagits av kommissionen
på grundval av deras erfarenheter och 
sakkunskap inom områdena 
kemikaliesäkerhet, naturvetenskap eller
regleringsförfaranden och rättsliga 
förfaranden.

3. Ordföranden, de andra ledamöterna och 
suppleanterna skall utses av styrelsen.  
Styrelsen skall välja ordförande utifrån en 
förteckning över kvalificerade kandidater 
som antagits av kommissionen utgående
från ett offentligt urvalsförfarande genom 
offentliggörande av en infordran av 
intresseanmälningar i Europeiska 
unionens officiella tidning och, när så är 
lämpligt, i pressen och på Internet. 
Överklagandenämndens ledamöter och 
suppleanter skall utses på grundval av deras 
erfarenheter och sakkunskap inom områdena 
kemikaliesäkerhet, naturvetenskap eller 
regleringsförfaranden och rättsliga 
förfaranden. Minst en ledamot av 
överklagandenämnden måste ha relevant 
erfarenhet av rättsliga förfaranden.

Or. de

Motivering

Med beaktande av överklagandenämndens uppgifter måste åtminstone en av dess ledamöter 
ha relevant erfarenhet av rättsliga förfaranden. På grund av vad slags uppgifter 
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överklagandenämnden kommer att handlägga måste förfarandet för inlämnande av 
ansökningar medge insyn. 

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 292
ARTIKEL 88, PUNKT 4

4. De nödvändiga kvalifikationerna för 
ledamöterna i överklagandenämnden skall 
fastställas av kommissionen i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 132.3.

4. De nödvändiga kvalifikationerna för 
ledamöterna i överklagandenämnden skall 
fastställas av kommissionen i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 132.3a.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att texten skall överensstämma med bestämmelserna i det nya 
beslutet om kommittéförfarandet och i synnerhet för att ersätta det traditionella ”förfarandet 
med föreskrivande kommitté” med en ”föreskrivande kommitté med 
granskningsbefogenheter”, eftersom det rör sig om åtgärder med allmän räckvidd som syftar 
till att ändra mindre viktiga delar av den föreslagna lagstiftningen.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 293
ARTIKEL 90, PUNKT 1

1. Beslut som kemikaliemyndigheten fattat i 
enlighet med artiklarna 9 och 20 samt 
artiklarna 27.6, 30.2, 30.3 och 50 får 
överklagas.

1. Beslut som kemikaliemyndigheten fattat i 
enlighet med artiklarna 9 och 20 samt 
artiklarna 27.6, 30.2, 30.3, 50, 117.5 och 
118 får överklagas.

Or. en

Motivering

Det skall vara möjligt att överklaga beslut som gäller konfidentiell affärsinformation.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 294
ARTIKEL 92, PUNKT 4
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4. Förfarandena för överklagandenämnden 
skall fastställas av kommissionen i enlighet 
med förfarandet i artikel 132.3.

4. Förfarandena för överklagandenämnden 
skall fastställas av kommissionen i enlighet 
med förfarandet i artikel 132.3a.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att texten skall överensstämma med bestämmelserna i det nya 
beslutet om kommittéförfarandet och i synnerhet för att ersätta det traditionella ”förfarandet 
med föreskrivande kommitté” med en ”föreskrivande kommitté med 
granskningsbefogenheter”, eftersom det rör sig om åtgärder med allmän räckvidd som syftar 
till att ändra mindre viktiga delar av den föreslagna lagstiftningen.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 295
ARTIKEL 108, STYCKE 1A (nytt)

Kemikaliemyndighetens interna regler samt
styrelsens och kommittéernas 
arbetsordning skall offentliggöras av 
kemikaliemyndigheten.

Or. en

Motivering

Formuleringen om öppenhet när det gäller kemikaliemyndighetens arbete måste vara mer 
exakt. Regeln om offentliggörande av kemikaliemyndighetens interna regler som hittills har 
angivits i artikel 77.3 skall ingå i artikel 108 för att systematiskt förtydliga att det handlar om 
en regel om öppenhet. Vidare skall även styrelsens och kommittéernas arbetsordning 
offentliggöras för att göra kemikaliemyndighetens arbete ännu öppnare.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 296
ARTIKEL 112, PUNKT 2

2. Om kravet i punkt 1 leder till olika 
registerposter för samma ämne skall 
anmälarna och registranterna göra sitt 
bästa för att komma överens om vilken 
uppgift som skall läggas in i registret.

2. Om kravet i punkt 1 leder till att olika 
uppgifter lämnas för samma ämne skall 
kemikaliemyndigheten fastställa vilken 
uppgift som skall läggas in i registret.
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Or. en

(Återinför ändringsförslag 295 som antogs vid första behandlingen)

Motivering

Om ett ämnes faroklassificering varierar kommer marknaden oundvikligen att gynna den 
leverantör med lägst faroklassificering. Följaktligen kommer leverantörer att tvingas sänka 
sin faroklassificering. Trenden kommer att gå mot den lägsta gemensamma nämnaren, vilket 
kommer att leda till lägre standarder och skydd. Det bästa sättet att undvika detta problem är 
att se till att klassificeringen av ett ämne bara läggs in en gång i registret. 

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 297
ARTIKEL 112, PUNKT 2

2. Om kravet i punkt 1 leder till olika 
registerposter för samma ämne skall 
anmälarna och registranterna göra sitt bästa 
för att komma överens om vilken uppgift 
som skall läggas in i registret.

2. Om kravet i punkt 1 leder till olika 
registerposter för samma ämne skall 
anmälarna och registranterna göra sitt bästa 
för att komma överens om vilken uppgift 
som skall läggas in i registret. Om ingen 
överenskommelse kan nås skall 
kemikaliemyndigheten mot en avgift 
fastställa vilken uppgift som skall läggas in 
i registret.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en ändring av ändringsförslag 295 från första behandlingen, där 
hänsyn tas till behovet av incitament för aktörerna att själva nå en överenskommelse snarare 
än vänta sig att kemikaliemyndigheten skall agera först. För nedströmsanvändare är det 
mycket viktigt att klassificeringen av ett visst ämne, tillverkat av olika leverantörer, är den 
samma. Om inte, riskerar miljöhänsyn och kommersiella intressen att misskrediteras.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 298
ARTIKEL 113, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Kemikaliemyndigheten skall upprätta och 
föra ett klassificerings- och 
märkningsregister i form av en databas, som 

1. Kemikaliemyndigheten skall upprätta och 
föra ett klassificerings- och 
märkningsregister i form av en databas, som 
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skall innehålla de uppgifter som anges i 
artikel 112.1, både för information som 
anmälts enligt artikel 112.1 och information 
som lämnas in som ett led i en registrering. 
Den information i denna databas som anges i 
artikel 118.1 skall vara tillgänglig för 
allmänheten. Kemikaliemyndigheten skall 
bevilja tillgång till andra data om varje ämne 
i registret för anmälare och registranter 
som har tillhandahållit information om det 
ämnet i enlighet med artikel 29.1.

skall innehålla de uppgifter som anges i 
artikel 112.1, både för information som 
anmälts enligt artikel 112.1 och information 
som lämnas in som ett led i en registrering. 
Den information i denna databas som anges i 
artikel 118.1 skall vara tillgänglig för 
allmänheten under beaktande av artikel 
118.2 och 118.3. Kemikaliemyndigheten 
skall bevilja tillgång till andra data om varje 
ämne i registret i enlighet med artikel 117.

Or. en

Motivering

1. Skapar överensstämmelse med artikel 188. Utan referens till artikel 118.2 och 118.3 skulle 
kemikaliemyndigheten vara tvungen att offentliggöra information även om man i enlighet med 
artikel 118  hade bestämt att inte avslöja informationen.

2. Förenkling och konsekvens. Tillgången till data är reglerad i artikel 117, medan artikel 
29.1 reglerar Forum för informationsutbyte om ämnen. Den rätta referensen borde därför 
vara artikel 117.

Ändringsförslag från Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos och Avril Doyle

Ändringsförslag 299
ARTIKEL 116A (ny)

Artikel 116a
Särskilda bestämmelser om information till 

allmänheten
1. För att hjälpa konsumenterna att på ett 
säkert och hållbart sätt använda ämnen 
och beredningar skall tillverkare göra 
farlig och riskbaserad information 
tillgänglig genom en etikett på varje 
förpackning som släpps ut på marknaden 
för försäljning till konsumenter, och på 
denna etikett skall anges de risker som är 
förenade med rekommenderad användning 
och förutsägbara fall av inkorrekt 
användning. Dessutom skall etiketten, när 
så är lämpligt, kompletteras med 
användning av andra 
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kommunikationskanaler, t.ex. webbplatser, 
i syfte att erbjuda mer detaljerad säkerhets-
och användningsinformation om ämnet 
eller beredningen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 298, första behandlingen. En aning omformulerat.

Ändringsförslag från Chris Davies, Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira

Ändringsförslag 300
ARTIKEL 116A (ny)

Artikel 116a
Särskilda bestämmelser om information till 

allmänheten
1. För att hjälpa konsumenterna att på ett 
säkert och hållbart sätt använda ämnen 
och beredningar skall tillverkare göra 
riskbaserad information tillgänglig genom 
en etikett på varje förpackning som släpps 
ut på marknaden för försäljning till 
konsumenter, och på denna etikett skall 
anges de risker som är förenade med 
rekommenderad användning och 
förutsägbara fall av inkorrekt användning. 
Dessutom skall etiketten, när så är 
lämpligt, kompletteras med användning av 
andra kommunikationskanaler, t.ex. 
webbplatser, i syfte att erbjuda mer 
detaljerad säkerhets- och 
användningsinformation om ämnet eller 
beredningen.
2.  Direktiv 1999/45/EG och 67/548/EEG 
skall ändras i enlighet härmed.

Or. en

Motivering

Framgångsrikt ändringsförslag från första behandlingen. (Davies)
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Överensstämmer med ändringsförslag 298 från första behandlingen.

Utvecklingen av ett lämpligt och konsekvent kommunikationssystem baserat på risk kommer 
att ge konsumenterna de nödvändiga uppgifterna och tipsen för att de på ett säkert och 
effektivt sätt skall kunna använda ämnen, beredningar och produkter. (Oomen-Ruijten & 
Prodi + Lienemann & Ferreira) 

Ändringsförslag från Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen och Åsa 
Westlund

Ändringsförslag 301
ARTIKEL 117, PUNKT 2, LED C

c) Den exakta mängd av ämnet eller 
beredningen som tillverkas eller släpps ut 
på marknaden.

utgår

Or. en

Motivering

Förslaget att låta punkt c utgå överensstämmer med parlamentets ändringsförslag 814. Detta 
kommer att förbättra kvaliteten på forskning och på modeller om distribution och om 
kemikaliers öde samt om människors och miljöns exponering för kemikalier.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 302
ARTIKEL 117, PUNKT 2, LED D OCH DA (nytt)

d) Kopplingar mellan tillverkaren eller 
importören och deras nedströmsanvändare.

d) Kopplingar mellan tillverkaren eller 
importören, deras nedströmsanvändare och 
berörda återförsäljare.

da) All information om isolerade 
intermediärer på plats och transporterade 
isolerade intermediärer.

Or. en

Motivering

Överensstämmer delvis med ändring 304 som antogs i första behandlingen.

1. Förtydligande om att kopplingarna till tillverkarna också inkluderar återförsäljare.
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2. Isolerade intermediärer på plats och transporterade isolerade intermediärer finns kvar i 
samma eller i några få företag och förbrukas helt under syntesprocessen. Kunskap om deras 
användning gör att man kan dra slutsatser om processer och recept, denna information bör 
därför normalt sett inte offentliggöras.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 303
ARTIKEL 117, PUNKTERNA 4A OCH 4B (nya)

4a. När kemikaliemyndigheten mottar en 
begäran om tillgång till dokument, för vilka 
sökanden har begärt konfidentiell 
behandling, enligt förordning (EG) nr 
1049/2001 skall den samråda med den 
berörda tredje parten i enlighet med artikel 
4.4 i  förordning (EG) nr 1049/2001; detta 
skall göras såsom anges i andra och tredje 
stycket.
Kemikaliemyndigheten skall informera 
registranten och i tillämpliga fall den 
potentiella registranten, 
nedströmsanvändaren eller annan berörd 
part om denna begäran.
Kemikaliemyndigheten skall informera 
sökanden och registranten, den potentiella 
registranten, nedströmsanvändaren eller 
annan berörd part om sitt beslut i fråga om 
begäran om tillgång till dokumenten. Dessa 
får i enlighet med artiklarna 87, 88 och 89 
överklaga detta beslut till besvärsnämnden 
inom 15 dagar från det att beslutet fattats. 
Ett sådant överklagande skall dock för 
andra gången få till följd att beslutet tills 
vidare inte kan verkställas. 
Besvärsnämnden skall fatta beslut om 
överklagandet inom 30 dagar.
4b. Så länge ett överklagande inte avgjorts 
eller fortfarande kan lämnas in skall 
kemikaliemyndigheten och medlemsstatens 
behöriga myndighet fortsätta att hantera 
den berörda informationen konfidentiellt.

Or. en
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Motivering

Punkt 4a och 4b skapar överensstämmelse med förordning (EG) nr 1049/2001 (tillgång till  
handlingar) och anger kemikaliemyndighetens förfarande i samband med REACH. I linje med 
artikel 115.2 och 115.4 i  kommissionens ursprungliga förslag.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 304
ARTIKEL 118

1. Följande information som innehas av 
kemikaliemyndigheten om ämnen – som 
sådana, eller ingående i beredningar eller 
varor – skall offentliggöras kostnadsfritt på 
Internet i enlighet med artikel 76.2 d:

1. Följande information som innehas av 
kemikaliemyndigheten om ämnen – som 
sådana, eller ingående i beredningar eller 
varor – skall vanligtvis offentliggöras 
kostnadsfritt på Internet i enlighet med 
artikel 76.2 d:

a) Ämnets handelsnamn.
b) Ämnets IUPAC namn, för farliga ämnen 
i den mening som avses i 
direktiv 67/548/EEG.
c) Ämnets Einecs namn om sådant finns. c) Ämnets Einecs namn om sådant finns.
d) Ämnets klassificering och märkning. d) Ämnets klassificering och märkning.

e) Fysikalisk kemiska data om ämnet och 
om dess spridning och nedbrytning i miljön.

e) Fysikalisk kemiska data om ämnet och 
om dess spridning och nedbrytning i miljön.

f) Resultatet av varje toxikologisk och 
ekotoxikologisk undersökning.

f) Resultatet av varje toxikologisk och 
ekotoxikologisk undersökning.

g) Härledd nolleffektnivå (DNEL) eller 
uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) 
som fastställts i enlighet med bilaga I.

g) Härledd nolleffektnivå (DNEL) eller 
uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) 
som fastställts i enlighet med bilaga I.

h) Vägledning för säker användning i 
enlighet med avsnitten 4 och 5 i bilaga VI.

h) Vägledning för säker användning i 
enlighet med avsnitten 4 och 5 i bilaga VI.

i) Analysmetoder, om så krävs enligt bilaga 
IX eller X som gör det möjligt att spåra ett 
farligt ämne när det släpps ut i miljön och att 
bestämma människors direkta exponering 
för ämnet.

i) Analysmetoder, om så krävs enligt bilaga 
IX eller X som gör det möjligt att spåra ett 
farligt ämne när det släpps ut i miljön och att 
bestämma människors direkta exponering 
för ämnet.

2. Följande information om ämnen som 
sådana, eller ingående i beredningar eller 
varor, skall offentliggöras kostnadsfritt på 
Internet i enlighet med artikel 76.2 d, utom 
när den part som lämnar informationen 
lämnar en motivering i enlighet med 

2. Följande information om ämnen som 
sådana, eller ingående i beredningar eller 
varor, skall offentliggöras kostnadsfritt på 
Internet i enlighet med artikel 76.2 d, utom 
när den part som lämnar informationen 
lämnar en motivering, som godtas som giltig 



AM\630161SV.doc 61/101 PE 378.597v01-00

SV

artikel 10 a xi, som godtas som giltig av 
kemikaliemyndigheten, till varför ett sådant 
offentliggörande skulle kunna skada 
registrantens eller någon annan berörd parts 
kommersiella intressen:

av kemikaliemyndigheten, till varför ett 
sådant offentliggörande skulle kunna skada 
registrantens eller någon annan berörd parts 
kommersiella intressen:

a) Ämnets renhetsgrad och identifiering av 
föroreningar och/eller tillsatser som är kända 
för att vara farliga, om detta är viktigt för 
ämnets klassificering och märkning.

a) Ämnets renhetsgrad och identifiering av 
föroreningar och/eller tillsatser som är kända 
för att vara farliga, om detta är viktigt för 
ämnets klassificering och märkning.

b) Det totala mängdintervall (dvs. 1–10 ton, 
10–100 ton, 100–1 000 ton eller över 1 000 
ton) inom vilket ett visst ämne har 
registrerats.

b) Det totala mängdintervall (dvs. 1–10 ton, 
10–100 ton, 100–1 000 ton eller över 1 000 
ton) inom vilket ett visst ämne har 
registrerats.

c) Rapportsammanfattningarna och de 
fylliga rapportsammanfattningarna av den 
information som avses i punkterna 1 e och 
1 f.

c) Rapportsammanfattningarna och de 
fylliga rapportsammanfattningarna av den 
information som avses i punkterna 1 e och 
1 f.

d) Information, utöver den som anges i 
punkt 1 som anges i säkerhetsdatabladet.

d) Information, utöver den som anges i 
punkt 1 som anges i säkerhetsdatabladet.

da) Ämnets handelsnamn.
db) Ämnets IUPAC-namn, för farliga 
ämnen i enlighet med direktiv 67/548/EEG.
2a. I särskilt motiverade fall får 
informationen i punkt 1 undantas från 
kravet på elektroniskt offentliggörande om 
den part som lämnar informationen kan 
bevisa för kemikaliemyndigheten att hans 
kommersiella intressen eller hans intressen 
rörande vetenskaplig forskning och 
utveckling potentiellt kan ta skada av ett 
sådant offentliggörande.

Or. en

Motivering

In line with Amendment 808 adopted in First Reading. 
Information in para. 1 allows competitors to backtrack details on production processes. An 
exemption of the publication in special cases should be possible, if it is justified and accepted 
by the agency (usually and paragraph 3).
In combination with other information the trade name and IUPAC name can be highly 
sensible information for a company. They should therefore be added in paragraph 2. 
Provisions are important since other countries like the US and Japan have similar provisions
which allow to keep any information confidential on request, if justified.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 305
ARTIKEL 118, PUNKT 1, LED GA (nytt)

ga) Ämnets renhetsgrad och identifiering 
av föroreningar och/eller tillsatser som är 
kända för att vara farliga, om detta är 
viktigt för ämnets klassificering och 
märkning.

Or. en

(Återinför kommissionens förslag)

(Motsvarar ändringsförslag till artikel 118.2 a av samma författare)

Motivering

Information om farliga föroreningar och tillsatser, om de behövs för klassificering eller 
märkning, skall offentliggöras.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 306
ARTIKEL 118, PUNKT 1, LED HA (nytt)

 (ha) Den information som anges i 
säkerhetsdatabladet, utom namnet på 
företaget eller när denna information 
betraktas som konfidentiell genom 
tillämpning av artikel 117.2.

Or. en

(Återinför kommissionens förslag)

(Motsvarar ändringsförslag till artikel 118.2 d . av samma författare )

Motivering

Informationen i säkerhetsdatabladet, utom namnet på företaget eller annan konfidentiell
information, skall offentliggöras.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt, Gyula 
Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen och Åsa Westlund

Ändringsförslag 307
ARTIKEL 118, PUNKT 1, LED IA (nytt)

ia) Det totala mängdintervall (dvs. 1-10 ton, 
10–100 ton, 100–1 000 ton eller över 1 000 
ton) inom vilket ett visst ämne har 
registrerats.

Or. en

(Kompromissändringsförslag - artikel 62.2 b- baserat på ändringsförslag 814 från första 
behandlingen)

(Motsvarar ändringsförslag till artikel 118.2 b från samma författare)

Motivering

I ändringsförslag 814 strök parlamentet ”den exakta mängden” från listan över information 
som alltid skall vara konfidentiell. Det kan nog vara acceptabelt att låta den exakta mängden 
förbli konfidentiell, men allmänheten bör åtminstone ha rätt att känna till det totala 
mängdintervall inom vilket ett visst ämne har registrerats. Information om mängdintervall bör 
därför läggas till listan över frågor som skall offentliggöras. (Schlyter och övriga). 

Ändringsförslag från Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen och Åsa 
Westlund

Ändringsförslag 308
ARTIKEL 118, PUNKT 1, LED IB (nytt)

ib) Rapportsammanfattningarna och de 
fylliga rapportsammanfattningarna av den 
information som avses i punkterna 1 e och 
1 f.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag till artikel 117.2. Tillgången till rapportsammanfattningar 
kommer att garantera att offentliga rapporter och dess resultat kan tolkas korrekt och att 
kvaliteten förbättras generellt.
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen och Åsa 
Westlund

Ändringsförslag 309
ARTIKEL 118, PUNKT 2

2. Följande information om ämnen som 
sådana, eller ingående i beredningar eller 
varor, skall offentliggöras kostnadsfritt på 
Internet i enlighet med artikel 76.2 d, utom 
när den part som lämnar informationen 
lämnar en motivering i enlighet med artikel 
10 a xi, som godtas som giltig av 
kemikaliemyndigheten, till varför ett sådant 
offentliggörande skulle kunna skada 
registrantens eller någon annan berörd parts 
kommersiella intressen:

2. Följande information om ämnen som 
sådana, eller ingående i beredningar eller 
varor, skall offentliggöras kostnadsfritt på 
Internet i enlighet med artikel 76.2 d, utom 
när den part som lämnar informationen 
lämnar en motivering i enlighet med artikel 
10 a xi, som godtas som giltig av 
kemikaliemyndigheten, till varför ett sådant 
offentliggörande skulle kunna skada 
registrantens eller någon annan berörd parts 
kommersiella intressen:

a) Ämnets renhetsgrad och identifiering av 
föroreningar och/eller tillsatser som är kända 
för att vara farliga, om detta är viktigt för 
ämnets klassificering och märkning.

a) Ämnets renhetsgrad och identifiering av 
föroreningar och/eller tillsatser som är kända 
för att vara farliga, om detta är viktigt för 
ämnets klassificering och märkning.

b) Det totala mängdintervall (dvs. 1–10 ton, 
10–100 ton, 100–1 000 ton eller över 1 000 
ton) inom vilket ett visst ämne har 
registrerats.
c) Rapportsammanfattningarna och de 
fylliga rapportsammanfattningarna av den 
information som avses i punkterna 1 e och 
1 f.
d) Information, utöver den som anges i 
punkt 1 som anges i säkerhetsdatabladet.

d) Information, utöver registrantens namn, 
kemikaliesäkerhetsrapporten, den totala 
volymen av ett ämne på EU-marknaden
och den som anges i punkt 1 som anges i 
säkerhetsdatabladet.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslagen till artikel 117.2 och 118.1. Med detta ändringsförslag till en ny 
punkt från rådet tydliggörs allmänhetens tillgång till icke-konfidentiell företagsinformation.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 310
ARTIKEL 118, PUNKT 2

2. Följande information om ämnen som 
sådana, eller ingående i beredningar eller 
varor, skall offentliggöras kostnadsfritt på 
Internet i enlighet med artikel 76.2 d, utom 
när den part som lämnar informationen 
lämnar en motivering i enlighet med artikel 
10 a xi, som godtas som giltig av 
kemikaliemyndigheten, till varför ett sådant 
offentliggörande skulle kunna skada 
registrantens eller någon annan berörd parts 
kommersiella intressen:

2. Följande information om ämnen som 
sådana, eller ingående i beredningar eller 
varor, skall offentliggöras kostnadsfritt på 
Internet i enlighet med artikel 76.2 d, utom 
när den part som lämnar informationen 
lämnar en motivering i enlighet med artikel 
10 a xi, som godtas som giltig av 
kemikaliemyndigheten och förutsatt att inga 
övervägande allmänintressen har 
upptäckts, till varför ett sådant 
offentliggörande skulle kunna skada 
registrantens eller någon annan berörd parts 
kommersiella intressen:

a) Ämnets renhetsgrad och identifiering av 
föroreningar och/eller tillsatser som är 
kända för att vara farliga, om detta är 
viktigt för ämnets klassificering och 
märkning.
b) Det totala mängdintervall (dvs. 1–10 ton, 
10–100 ton, 100–1 000 ton eller över 1 000 
ton) inom vilket ett visst ämne har 
registrerats.
c) Rapportsammanfattningarna och de 
fylliga rapportsammanfattningarna av den 
information som avses i punkterna 1 e och 1 
f.

c) Rapportsammanfattningarna och de 
fylliga rapportsammanfattningarna av den 
information som avses i punkterna 1 e och 
1 f.

d) Information, utöver den som anges i 
punkt 1 som anges i säkerhetsdatabladet.

Or. en

Motivering

In line with Article 4(2) of Regulation 1049/2001 on access to documents, access to a 
document can only be refused on the basis of commercial interests if there is no overriding 
public interest. A reference to overriding public interest should therefore be added here. 
Moreover, such a justification must be based on actual harm to commercial interests, not just 
potential harm.

Information about hazardous impurities and additives, if they are essential to classification 
and labelling, should always be made publicly available.
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In amendment 814, Parliament deleted the indication of the "precise" tonnage from the list of 
information that is always confidential. While it might be acceptable to keep the "precise" 
tonnage confidential, the public should have at least the right to know about the total tonnage 
band with which a particular substance has been registered. The information about the 
tonnage bands should therefore be added to the list of issues that are to be made publicly 
available.

The information in the safety data sheet, except for the name of the company or other 
confidential information should be made publicly available.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 311
ARTIKEL 124

Medlemsstaterna skall upprätthålla ett 
system av officiella kontroller och andra 
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna.

Medlemsstaterna skall upprätthålla ett 
system av officiella kontroller och andra 
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, i enlighet med de 
riktlinjer som kemikaliemyndigheten 
utarbetar.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 816 som antogs vid första behandlingen. 

För att Reach skall kunna tillämpas konsekvent bör kemikaliemyndigheten ha befogenhet att 
kräva av medlemsstaterna att de genomför vissa kontroller och verksamheter.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 312
ARTIKEL 124A (ny)

Artikel 124a
Kemikaliemyndigheten skall av 
medlemsstaterna bemyndigas att inleda 
kontroller och verksamhet och den skall 
fastställa riktlinjer för harmonisering och 
effektivisering av kontrollsystemet.

Or. en
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Motivering

Motsvarar ändringsförslag 817 som antogs vid första behandlingen. 

Förvaltningen av Reach kräver en harmoniserad tillämpning av systemets bestämmelser inom 
hela den gemensamma marknaden och effektiva kontrollsystem. Kemikaliemyndigheten bör 
därför ha befogenhet att uppmana medlemsstaterna att genomföra kontroller och 
verksamheter.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 313
ARTIKEL 125

Medlemsstaterna skall fastställa sanktioner 
vid överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och vidta erforderliga åtgärder 
för att se till att de verkställs. Sanktionerna 
skall vara effektiva, proportionerliga och 
avskräckande. Medlemsstaterna skall anmäla 
dessa bestämmelser till kommissionen senast 
den ...* och snarast möjligt anmäla varje 
senare ändring av dem.

På grundval av ett antal riktlinjer som 
kemikaliemyndigheten utarbetat skall
sanktioner vid överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning 
fastställas och erforderliga åtgärder vidtas 
för att se till att de verkställs. Sanktionerna 
skall vara effektiva, proportionerliga och 
avskräckande. Medlemsstaterna skall anmäla 
dessa bestämmelser till kommissionen och 
kemikaliemyndigheten senast 18 månader 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft och snarast möjligt anmäla varje senare 
ändring av dem.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 818 som antogs vid första behandlingen.

Att låta medlemsstaterna fastställa sanktioner skulle leda till olika sanktioner inom EU. Om 
målen med Reach skall kunna uppnås måste sanktionerna vara harmoniserade liksom 
tillämpningen av dem. 

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 314
ARTIKEL 130

Bilagorna får ändras i enlighet med 
förfarandet i artikel 132.3.

Bilagorna får ändras i enlighet med 
förfarandet i artikel 132.3a.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att texten skall överensstämma med bestämmelserna i det nya 
beslutet om kommittéförfarandet och i synnerhet för att ersätta det traditionella ”förfarandet 
med föreskrivande kommitté” med en ”föreskrivande kommitté med 
granskningsbefogenheter”, eftersom det rör sig om åtgärder med allmän räckvidd som syftar 
till att ändra mindre viktiga delar av den föreslagna lagstiftningen.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 315
ARTIKEL 131

De åtgärder som är nödvändiga för att på 
ett effektivt sätt genomföra denna förordning 
skall antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 132.3.

Om det visar sig nödvändigt att för att på ett 
effektivt sätt genomföra denna förordning 
vidta åtgärder och befogenheterna för 
dessa inte föreskrivs på annan plats i denna 
förordning skall följande åtgärder antas .

a) i enlighet med förfarandet i artikel 132.3, 
när de åtgärder som skall antas är åtgärder 
med allmän räckvidd som syftar till
tillämpningen av viktiga bestämmelser i 
denna förordning,
b) i enlighet med förfarandet i artikel 
132.3, när de åtgärder som skall antas är 
åtgärder med allmän räckvidd som syftar 
till att ändra mindre viktiga delar av den 
föreslagna lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att texten skall överensstämma med bestämmelserna i det nya 
beslutet om kommittéförfarandet och i synnerhet för att ersätta det traditionella ”förfarandet 
med föreskrivande kommitté” med en ”föreskrivande kommitté med 
granskningsbefogenheter”.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 316
ARTIKEL 132, PUNKT 3A (ny)
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3a. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5a och 7 i beslut 1999/468/EG ... 
beslut 2006/512/EG tillämpas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att texten skall överensstämma med bestämmelserna i det nya 
beslutet om kommittéförfarandet och i synnerhet för att inbegripa ”föreskrivande kommitté 
med granskningsbefogenheter”, eftersom det rör sig om vissa åtgärder med allmän räckvidd
som syftar till att ändra mindre viktiga delar av den föreslagna lagstiftningen.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 317
ARTIKEL 133

Övergångsbestämmelser rörande 
kemikaliemyndigheten

Förberedelser för inrättandet av 
kemikaliemyndigheten

1. Kommissionen skall ge det stöd som 
behövs för inrättandet av 
kemikaliemyndigheten.

1. Kommissionen skall erbjuda det stöd som 
behövs för inrättandet av 
kemikaliemyndigheten.

2. I detta syfte får kommissionen fram till 
dess att verkställande direktören utses i 
enlighet med artikel 83, på 
kemikaliemyndighetens vägnar och med 
användande av den budget som är avsedd för 
denna, utse personal, inklusive en person 
som tillfälligt skall fullgöra verkställande 
direktörens uppgifter, och ingå andra avtal.

2. I detta syfte får kommissionen fram till 
dess att verkställande direktören tillträtt sin 
tjänst, efter att ha blivit utsedd av 
kemikaliemyndighetens styrelse i enlighet 
med artikel 83, på kemikaliemyndighetens 
vägnar och med användande av den budget 
som är avsedd för denna

a) utse personal, inklusive en person som 
tillfälligt skall fullgöra verkställande 
direktörens uppgifter, och

b) ingå andra avtal.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 822 som antogs vid första behandlingen.

A proper establishment and operation of the Agency is critical to the success of REACH. The 
Agency must be operationally independent from the Commission, and the Commission shall 
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not fulfil such operational tasks set out in the Regulation on behalf of the Agency. If the 
Commission is not fulfilling the role of the Agency, there is no need for the Agency to notify 
the Commission that it is ready to take over the tasks from the Commission.  The Commission, 
however, should help to establish the Agency until its Management Board has appointed an 
Executive Director. This should include recruitment of staff and conclusion of necessary 
contracts for services, goods and buildings. 

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 318
ARTIKEL 136A (ny)

Artikel 136a
Mellanliggande efterhandsutvärdering
1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i artikel 145 skall 
kommissionen, fem år efter det att denna 
förordning trätt i kraft, utföra en 
mellanliggande efterhandsutvärdering av 
förordningens konsekvenser. 
Utvärderingen skall omfatta en analys av 
hur förordningen genomförts, en 
jämförelse av de uppnådda resultaten med 
tidigare förväntningar och en utvärdering 
av hur förordningen påverkar den inre 
marknadens sätt att fungera och 
konkurrensen inom denna.
2. Kommissionen skall för
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
efterhandsutvärderingen senast sex år efter 
det att denna förordning trätt i kraft. 
Kommissionen skall på grundval av 
efterhandsutvärderingen lägga fram ett 
förslag till alla de ändringar av denna 
förordning som förefaller nödvändiga.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 823 som antogs vid första behandlingen. 

Eftersom det regelverk som inrättas i och med REACH är så viktigt måste de resultat som 
uppnås under de första årens genomförande utvärderas för att avgöra huruvida de 
ursprungliga målen kan uppnås och om så inte är fallet måste man göra de ändringar som 
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behövs. 

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 319
ARTIKEL 137, PUNKT 1

1. Senast den ...* skall kommissionen göra 
en översyn för att bedöma huruvida 
tillämpningen av skyldigheten att göra en 
kemikaliesäkerhetsbedömning och 
dokumentera den i en 
kemikaliesäkerhetsrapport skall utsträckas 
till ämnen som inte omfattas av denna 
skyldighet på grund av att de inte omfattas 
av registreringsplikten, eller som omfattas 
av registreringsplikten men tillverkas eller 
importeras i mindre mängder än 10 ton 
per år. På grundval av denna översyn får 
kommissionen vid behov lägga fram 
lagstiftningsförslag för att utöka denna 
skyldighet.

1. Senast den ...* skall kommissionen göra 
en översyn för att bedöma huruvida 
tillämpningen av skyldigheten att göra en 
kemikaliesäkerhetsbedömning och 
dokumentera den i en 
kemikaliesäkerhetsrapport skall utsträckas 
till ämnen som inte omfattas av denna 
skyldighet på grund av att de inte omfattas 
av registreringsplikten. På grundval av 
denna översyn får kommissionen vid behov 
lägga fram lagstiftningsförslag för att utöka 
denna skyldighet.

* 12 år efter det att denna förordning har 
trätt i kraft.

* 6 år efter det att denna förordning har trätt 
i kraft.

Or. en

(Ändringsförslag 312 - första behandlingen)

(Motsvarar artikel 14.1 och ändringsförslaget till det av samma författare)

Motivering

Översynen av kemikaliesäkerhetsrapporten bör äga rum efter sex år när man har erfarenhet 
av de två första registreringsfaserna. Om kemikaliesäkerhetsrapporten blir obligatorisk för 
alla ämnen i mängder om 1 ton och inte enbart mängder över10 ton, såsom samma författare 
föreslår i ändringsförslaget till artikel 14.1, behövs ingen hänvisning till ämnen i mindre 
mängder i denna artikel.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 320
ARTIKEL 137, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. Kommissionen får lägga fram 2. Kommissionen skall lägga fram 
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lagstiftningsförslag så snart det är möjligt att 
fastställa en användbar och kostnadseffektiv 
metod för att välja ut polymerer för 
registrering som utgår från välgrundade 
gedigna tekniska och vetenskapligt korrekta 
kriterier, och efter att ha offentliggjort en 
rapport om följande:

lagstiftningsförslag så snart det är möjligt att 
fastställa en användbar och kostnadseffektiv 
metod för att välja ut polymerer för 
registrering och utvärdering som utgår från 
välgrundade gedigna tekniska och 
vetenskapligt korrekta kriterier, men inte 
senare än 6 år efter det att denna 
förordning trätt i kraft, och efter att ha 
offentliggjort en rapport om följande:

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag fastställs en tidsgräns inom vilken kommissionen skall lägga 
fram en användbar och kostnadseffektiv metod för att välja ut polymerer för registrering och 
utvärdering. Parlamentets ändringsförslag 313 läggs fram på nytt.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 321
ARTIKEL 137, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. Kommissionen får lägga fram 
lagstiftningsförslag så snart det är möjligt att 
fastställa en användbar och kostnadseffektiv 
metod för att välja ut polymerer för 
registrering som utgår från välgrundade 
gedigna tekniska och vetenskapligt korrekta 
kriterier, och efter att ha offentliggjort en 
rapport om följande:

2. Kommissionen skall lägga fram 
lagstiftningsförslag så snart det är möjligt att 
fastställa en användbar och kostnadseffektiv 
metod för att välja ut polymerer för 
registrering som utgår från välgrundade 
gedigna tekniska och vetenskapligt korrekta 
kriterier, men inte senare än 6 år efter det 
att denna förordning trätt i kraft, och efter 
att ha offentliggjort en rapport om följande:

Or. en

(Ändringsförslag 313 - första behandlingen)

Motivering

Kommissionen bör inte själv avgöra om och när den skall lägga fram ett förslag för 
registrering av polymerer. I den förslagstext som lämnats ut för Internet-samråd föreskrivs en 
sådan registrering. En tidsgräns behöver fastställas för att påskynda utarbetandet av en 
användbar och kostnadseffektiv metod för att välja ut polymerer för registrering.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt, och 
Chris Davies

Ändringsförslag 322
ARTIKEL 137, PUNKT 3

3. Den rapport som avses i artikel 116.3, om 
de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av denna förordning, skall omfatta en 
översyn av de krav som gäller vid 
registrering av ämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på minst 1 men 
mindre än 10 ton per år och tillverkare 
eller importör. På grundval av denna 
översyn får kommissionen lägga fram 
lagstiftningsförslag för att ändra 
informationskraven för ämnen som 
tillverkas eller importeras i mängder på 
mer än 1 men mindre än 10 ton per år och 
tillverkare eller importör varvid hänsyn 
skall tas till den senaste utvecklingen, t.ex.
när det gäller alternativa testmetoder och 
(kvantitativa) struktur aktivitetssamband 
[(Q)SAR].

3. Den rapport som avses i artikel 116.3, om 
de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av denna förordning, skall omfatta en 
översyn av de informationskrav som gäller 
vid registrering av ämnen. På grundval av 
denna översyn får kommissionen lägga fram 
lagstiftningsförslag för att ändra de 
informationskrav som anges i bilaga 
V-VIII, i syfte att ta hänsyn till den senaste 
utvecklingen, särskilt när det gäller 
alternativa testmetoder och kvantitativt 
struktur- och aktivitetssamband (QSAR).
o

Or. en

(Ändringsförslag 314 - första behandlingen)

Motivering

En översyn av informationskraven bör omfatta alla bilagor som hör till och ta hänsyn till den 
senaste utvecklingen när det gäller alternativa testmetoder. (Lucas och övriga).

Förenkling som syftar till att informationskraven skall ta hänsyn till den senaste utvecklingen 
när det gäller testmetoder och kvantitativt struktur- och aktivitetssamband. (Davies)

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 323
ARTIKEL 137, PUNKT 4

4. Kommissionen skall genomföra en 
översyn av bilagorna I, IV och V senast den 
...* i syfte att i förekommande fall föreslå 

4. Kommissionen skall genomföra en 
översyn av bilagorna IV och V senast den 
...* i syfte att i förekommande fall föreslå 



PE 378.597v01-00 74/101 AM\630161SV.doc

SV

ändringar i dessa i enlighet med förfarandet i 
artikel 132.3.

ändringar i dessa i enlighet med förfarandet i 
artikel 132.3a.

Or. en

Motivering

I likhet med ändringsförslaget till artikel 59.2 stryks rådets förslag att bilaga 1 skall ses över. 
Förslaget lades fram i samband med utarbetandet av metoder för att fastställa gränsvärden 
för cancerframkallande och mutagena ämnen.

Ändringsförslaget innebär också att texten stämmer överens med bestämmelserna i det nya 
beslutet om kommittéförfarandet och ersätter i synnerhet det traditionella ”förfarandet med 
föreskrivande kommitté” med en ”föreskrivande kommitté med granskningsbefogenheter”, 
eftersom det rör sig om åtgärder med allmän räckvidd som syftar till att ändra mindre viktiga 
delar av den föreslagna lagstiftningen.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 324
ARTIKEL 137, PUNKT 4

4. Kommissionen skall genomföra en 
översyn av bilagorna I, IV och V senast den 
...* i syfte att i förekommande fall föreslå 
ändringar i dessa i enlighet med förfarandet i 
artikel 132.3.

4. Kommissionen skall genomföra en 
översyn av bilagorna I, IV och V senast den 
...* i syfte att i förekommande fall föreslå 
ändringar i dessa i enlighet med förfarandet i 
artikel 132.3.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslaget till skäl 52a.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 325
ARTIKEL 137, PUNKT 4A (ny)

 4a. Senast ...* skall kommissionen göra en 
översyn av gränsvärdet på 1 ton per år för 
tillverkare eller importörer för registrering 
och av informationskraven enligt artikel 12 
för nanopartiklar. På grundval av
översynen skall kommissionen lägga fram 
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lämpliga lagstiftningsförslag i syfte att 
ändra gränsvärdena och 
informationskraven för nanopartiklarna 
för att säkerställa lämplig riskbedömning 
och vid behov riskminskning, så att en hög 
skyddsnivå när det gäller människors hälsa 
och miljön i fråga om nanoartiklar kan 
uppnås. 
* 18 månader efter det att denna 
förordning trätt i kraft.

Or. en

(Nytt ändringsförslag - artikel 62.2 d med hänsyn till det ändrade yttrandet från SCENIHR 
(Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker) av den 10 mars 

2006)

Motivering

SCENIHR:s konstaterande att det finns stora kunskapsluckor när det gäller riskbedömning 
för nanopartiklar och slutsatserna att befintliga metoder behöver ändras visar på att det är 
angeläget med en översyn av bestämmelserna i Reach för att säkerställa lämpliga 
riskbedömningar och riskminskning i fråga om modifierade nanopartiklar.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Ändringsförslag 326
ARTIKEL 139

Artikel 14 i direktiv 1999/45/EG skall utgå. Artikel 14 i direktiv 1999/45/EG skall utgå. 
Direktiv 1999/45/EG skall ändras för att 
konsumenterna skall få nödvändig 
information för att kunna vidta lämpliga 
åtgärder för en säker användning av 
ämnen och beredningar.

Or. fr

Motivering

Ett ändamålsenligt och konsekvent system för information, utgående från riskerna, skulle ge 
konsumenterna de upplysningar och råd de behöver för en säker och effektiv användning av 
ämnen och beredningar.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 327
BILAGA I, DEL 0, LED 0.3

0.3 En tillverkares 
kemikaliesäkerhetsbedömning skall omfatta 
tillverkningen av ett ämne och alla 
identifierade användningar. En importörs 
kemikaliesäkerhetsbedömning skall 
omfatta alla identifierade användningar. 
Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall gälla 
användning av ämnet som sådant (inklusive 
betydande föroreningar och tillsatser) eller 
ingående i en beredning och i en vara i 
enlighet med de identifierade 
användningarna. Bedömningen skall omfatta 
alla faser av ämnets livscykel som en följd 
av dess tillverkning och identifierade
användningar. 
Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall 
baseras på en jämförelse av ämnets 
potentiella skadliga effekter med den kända 
eller rimligen förutsebara exponeringen av 
människor och/eller miljön för detta ämne 
samtidigt som hänsyn tas till genomförda 
och rekommenderade riskhanteringsåtgärder 
och driftförhållanden.

0.3 Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall 
omfatta alla identifierade användningar i 
mängder om 1 ton eller mer per år. Den
skall gälla användning av ämnet som sådant 
(inklusive betydande föroreningar och 
tillsatser) eller ingående i en beredning eller
i en vara i enlighet med de identifierade 
användningarna. Bedömningen skall omfatta 
alla faser av ämnets livscykel enligt 
identifierade användningar. 
Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall 
baseras på en jämförelse av ämnets 
potentiella skadliga effekter med den kända 
eller rimligen förutsebara exponeringen av 
människor och/eller miljön för detta ämne 
samtidigt som hänsyn tas till genomförda 
och rekommenderade riskhanteringsåtgärder 
och driftförhållanden.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 831 som antogs vid första behandlingen. 

Det praktiska genomförandet blir lättare genom att en gräns fastställs för när en 
kemikaliesäkerhetsbedömning skall genomföras. Bilaga 1 överensstämmer härmed med 
artikel 36.4c.

Ändringsförslag från Frédérique Ries, Chris Davies

Ändringsförslag 328
BILAGA I, DEL 1, PUNKT 1.4.1

1.4.1 På grundval av resultaten av steg 1 och 
2 skall DNEL för ämnet fastställas. Denna 
skall återspegla troliga exponeringsvägar 

1.4.1 På grundval av resultaten av steg 1 och 
2 skall härledd nolleffektnivå (DNEL) för 
ämnet fastställas. Denna skall återspegla 
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samt exponeringens varaktighet och 
frekvens. För vissa endpoints, särskilt 
mutagenitet och cancerframkallande 
egenskaper, kanske inte den tillgängliga 
informationen gör det möjligt att fastställa 
en tröskel och därigenom en DNEL. Om det 
är berättigat med hänsyn till 
exponeringsscenariot, kan det räcka med en 
enda DNEL. Med hänsyn till tillgänglig 
information och exponeringsscenarierna i 
avsnitt 9 i kemikaliesäkerhetsrapporten kan 
det emellertid vara nödvändigt att fastställa 
olika DNEL för varje relevant 
befolkningsgrupp (t.ex. arbetstagare, 
konsumenter och människor som kan 
exponeras indirekt via miljön) och eventuellt
för olika sårbara undergrupper (t.ex. barn 
och gravida kvinnor) och för olika 
exponeringsvägar. En fullständig motivering 
skall ges, vilken bl.a. omfattar valet av 
använd information, exponeringsvägen (via 
mun, hud eller inandning) samt 
exponeringens varaktighet och frekvens för 
det ämne som respektive DNEL gäller för. 
Om mer än en exponeringsväg är trolig, 
skall DNEL fastställas för varje 
exponeringsväg och för alla 
exponeringsvägar i kombination. Vid 
fastställande av DNEL skall bl.a. följande 
faktorer beaktas:

troliga exponeringsvägar samt 
exponeringens varaktighet och frekvens. För 
vissa endpoints, särskilt mutagenitet och 
cancerframkallande egenskaper, kanske inte 
den tillgängliga informationen gör det 
möjligt att fastställa en tröskel och 
därigenom en DNEL. Om det är berättigat 
med hänsyn till exponeringsscenariot, kan 
det räcka med en enda DNEL. Med hänsyn 
till tillgänglig information och 
exponeringsscenarierna i avsnitt 9 i 
kemikaliesäkerhetsrapporten kan det 
emellertid vara nödvändigt att fastställa 
olika DNEL för varje relevant 
befolkningsgrupp (t.ex. arbetstagare, 
konsumenter och människor som kan 
exponeras indirekt via miljön) och för 
sårbara befolkningsgrupper och för olika 
exponeringsvägar. En fullständig motivering 
skall ges, vilken bl.a. omfattar valet av 
använd information, exponeringsvägen (via 
mun, hud eller inandning) samt 
exponeringens varaktighet och frekvens för 
det ämne som respektive DNEL gäller för. 
Om mer än en exponeringsväg är trolig, 
skall DNEL fastställas för varje 
exponeringsväg och för alla 
exponeringsvägar i kombination. Vid 
fastställande av DNEL skall bl.a. följande 
faktorer beaktas:

a) Den osäkerhet som härrör bl.a. från 
variationen i experimentell information och 
variationen inom och mellan djurarter.

a) Den osäkerhet som härrör bl.a. från 
variationen i experimentell information och 
variationen inom och mellan djurarter.

b) Effektens art och hur allvarlig den är. b) Effektens art och hur allvarlig den är.
c) Hur känslig den (under)grupp i 
befolkningen är som den kvantitativa 
och/eller kvalitativa 
exponeringsinformationen gäller för.

c) Den befolkningsgrupp som den 
kvantitativa och/eller kvalitativa 
exponeringsinformationen gäller för.

iiia) Särskild känslighet hos sårbara
befolkningsgrupper.
iiib) Alla tecken på andra effekter än 
standardeffekter, särskilt då 
händelseförloppet inte är känt eller 
tillräckligt beskrivet.
iiic) Eventuell samexponering med andra 
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kemikalier.

Or. en

Motivering

Många sjukdomar uppstår i fosterstadiet. Därför skall sårbara befolkningsgrupper också 
omfattas så att de fastställda säkerhetsnivåerna är tillräckliga för att skydda kommande 
generationer. Härmed läggs Europaparlamentets ändringsförslag 320 fram på nytt.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 329
BILAGA I, DEL 1, PUNKT 1.4.1

1.4.1 På grundval av resultaten av steg 1 och 
2 skall DNEL för ämnet fastställas. Denna 
skall återspegla troliga exponeringsvägar 
samt exponeringens varaktighet och 
frekvens. För vissa endpoints, särskilt 
mutagenitet och cancerframkallande 
egenskaper, kanske inte den tillgängliga 
informationen gör det möjligt att fastställa 
en tröskel och därigenom en DNEL. Om det 
är berättigat med hänsyn till 
exponeringsscenariot, kan det räcka med en 
enda DNEL. Med hänsyn till tillgänglig 
information och exponeringsscenarierna i 
avsnitt 9 i kemikaliesäkerhetsrapporten kan 
det emellertid vara nödvändigt att fastställa 
olika DNEL för varje relevant 
befolkningsgrupp (t.ex. arbetstagare, 
konsumenter och människor som kan 
exponeras indirekt via miljön) och eventuellt 
för olika sårbara undergrupper (t.ex. barn 
och gravida kvinnor) och för olika 
exponeringsvägar. En fullständig motivering 
skall ges, vilken bl.a. omfattar valet av 
använd information, exponeringsvägen (via 
mun, hud eller inandning) samt 
exponeringens varaktighet och frekvens för 
det ämne som respektive DNEL gäller för. 
Om mer än en exponeringsväg är trolig, 
skall DNEL fastställas för varje 
exponeringsväg och för alla 
exponeringsvägar i kombination. Vid 

1.4.1 På grundval av resultaten av steg 1 och 
2 skall härledd nolleffektnivå (DNEL) för 
ämnet fastställas. Denna skall återspegla 
troliga exponeringsvägar samt 
exponeringens varaktighet och frekvens. För 
vissa endpoints, särskilt mutagenitet och 
cancerframkallande egenskaper, kanske inte 
den tillgängliga informationen gör det 
möjligt att fastställa en tröskel och 
därigenom en DNEL. Om det är berättigat 
med hänsyn till exponeringsscenariot, kan 
det räcka med en enda DNEL. Med hänsyn 
till tillgänglig information och 
exponeringsscenarierna i avsnitt 9 i
kemikaliesäkerhetsrapporten kan det 
emellertid vara nödvändigt att fastställa 
olika DNEL för varje relevant 
befolkningsgrupp (t.ex. arbetstagare, 
konsumenter och människor som kan 
exponeras indirekt via miljön) och för 
sårbara befolkningsgrupper och för olika 
exponeringsvägar. En fullständig motivering 
skall ges, vilken bl.a. omfattar valet av 
använd information, exponeringsvägen (via 
mun, hud eller inandning) samt 
exponeringens varaktighet och frekvens för 
det ämne som respektive DNEL gäller för. 
Om mer än en exponeringsväg är trolig, 
skall DNEL fastställas för varje 
exponeringsväg och för alla 
exponeringsvägar i kombination. Vid 
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fastställande av DNEL skall bl.a. följande 
faktorer beaktas:

fastställande av DNEL skall bl.a. följande 
faktorer beaktas:

a) Den osäkerhet som härrör bl.a. från 
variationen i experimentell information och 
variationen inom och mellan djurarter.

a) Den osäkerhet som härrör bl.a. från 
variationen i experimentell information och 
variationen inom och mellan djurarter.

b) Effektens art och hur allvarlig den är. b) Effektens art och hur allvarlig den är.
c) Hur känslig den (under)grupp i 
befolkningen är som den kvantitativa 
och/eller kvalitativa 
exponeringsinformationen gäller för.

c) Den befolkningsgrupp som den 
kvantitativa och/eller kvalitativa 
exponeringsinformationen gäller för,
och särskild känslighet hos sårbara 
befolkningsgrupper.
iiia) Alla tecken på andra effekter än 
standardeffekter, särskilt då 
händelseförloppet inte är känt eller 
tillräckligt beskrivet.
iiib) Eventuell samexponering med andra 
kemikalier.

Or. en

(Ändringsförslag 320 - första behandlingen)

Motivering

Många sjukdomar uppstår i fosterstadiet. Därför skall sårbara befolkningsgrupper också 
omfattas så att de fastställda säkerhetsnivåerna är tillräckliga för att skydda kommande 
generationer. 

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 330
BILAGA I, DEL 5, PUNKT 5.0, INLEDNINGEN

Syftet med exponeringsbedömningen är att 
göra en kvantitativ eller kvalitativ 
uppskattning av den dos eller koncentration 
av ämnet som människor eller miljön kan 
komma att exponeras för. Bedömningen 
skall beakta alla stadier av ämnets livscykel 
till följd av tillverkningen och identifierade 
användningar och skall omfatta alla 
exponeringar som kan ha anknytning till 
de faror som identifieras i avsnitten 1–4.
Exponeringsbedömningen skall omfatta 

Syftet med exponeringsbedömningen är att 
göra en kvantitativ eller kvalitativ 
uppskattning av den dos eller koncentration 
av ämnet som människor eller miljön kan 
komma att exponeras för. Bedömningen 
skall beakta alla stadier av ämnets livscykel. 
Exponeringsbedömningen skall omfatta 
följande två steg, vilka tydligt skall anges i 
kemikaliesäkerhetsrapporten:
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följande två steg, vilka tydligt skall anges i 
kemikaliesäkerhetsrapporten:

Or. en

(Nytt ändringsförslag - artikel 62.2 c i arbetsordningen)

Motivering

Att rådet också tar upp ämnets livscykel är positivt, men det är inte logiskt att tala om en 
livscykel till följd av tillverkning och användning, eftersom dessa är viktiga delar av 
livscykeln som också skall beaktas.

Att koppla samman exponeringsbedömningen med identifierade faror har lett till många 
motstridiga tolkningar. Det skulle påtagligt kunna minska riskbedömningens 
tillämpningsområden, som det inte bör råda några tvivel om.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 331
BILAGA I, DEL 5, PUNKT 5.0, INLEDNINGEN

Syftet med exponeringsbedömningen är att 
göra en kvantitativ eller kvalitativ 
uppskattning av den dos eller koncentration 
av ämnet som människor eller miljön kan 
komma att exponeras för. Bedömningen 
skall beakta alla stadier av ämnets livscykel 
till följd av tillverkningen och identifierade 
användningar och skall omfatta alla 
exponeringar som kan ha anknytning till de 
faror som identifieras i avsnitten 1–4. 
Exponeringsbedömningen skall omfatta 
följande två steg, vilka tydligt skall anges i 
kemikaliesäkerhetsrapporten:

Syftet med exponeringsbedömningen är att 
göra en kvantitativ eller kvalitativ 
uppskattning av den dos eller koncentration 
av ämnet som människor eller miljön kan 
komma att exponeras för. Bedömningen 
skall beakta alla stadier av ämnets livscykel
till följd av tillverkningen och identifierade 
användningar och skall omfatta alla 
exponeringar. Exponeringsbedömningen 
skall omfatta följande två steg, vilka tydligt 
skall anges i kemikaliesäkerhetsrapporten:

Or. en

Motivering

Den begränsning som rådet föreslår gör exponeringsbedömningen mycket mindre användbar.
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen och Åsa 
Westlund

Ändringsförslag 332
BILAGA I, DEL 5, PUNKT 5.0, INLEDNINGEN

Syftet med exponeringsbedömningen är att 
göra en kvantitativ eller kvalitativ 
uppskattning av den dos eller koncentration 
av ämnet som människor eller miljön kan 
komma att exponeras för. Bedömningen 
skall beakta alla stadier av ämnets livscykel 
till följd av tillverkningen och identifierade 
användningar och skall omfatta alla 
exponeringar som kan ha anknytning till 
de faror som identifieras i avsnitten 1–4. 
Exponeringsbedömningen skall omfatta 
följande två steg, vilka tydligt skall anges i 
kemikaliesäkerhetsrapporten:

Syftet med exponeringsbedömningen är att 
göra en kvantitativ eller kvalitativ 
uppskattning av den dos eller koncentration 
av ämnet som människor eller miljön kan 
komma att exponeras för. Bedömningen 
skall beakta alla stadier av ämnets livscykel 
till följd av tillverkningen och identifierade 
användningar. Exponeringsbedömningen 
skall omfatta följande två steg, vilka tydligt 
skall anges i kemikaliesäkerhetsrapporten:

Or. en

Motivering

Med den text som rådet föreslår ökar förvirringen och osäkerheten kring 
riskbedömningsförfarandet eftersom många motstridiga tolkningar är möjliga.  

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 333
BILAGA III, PUNKT AA (ny)

aa) nanopartiklar,

Or. en

(Nytt ändringsförslag - artikel 62.2 d med hänsyn till det ändrade yttrandet från SCENIHR 
(Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker) av den 10 mars 

2006)

Motivering

Fram tills nu har nanopartiklar ofta bara producerats i mycket små mängder. Med tanke på 
deras stora möjligheter att åstadkomma skadliga biologiska effekter bör det vara ett 
minimikrav att nanopartiklar mellan 1 och 10 ton utgör prioriterade ämnen för vilka 
åtminstone baskraven i bilaga VII skall gälla så länge det inte finns några särskilda tester för 
nanopartiklar.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 334
BILAGA III, PUNKT B, LED I

i) med spridd(a) eller diffus(a) 
användning(ar), särskilt när sådana ämnen 
används i beredningar för konsumenter eller 
ingår i konsumentvaror, och

i) med spridd(a) eller diffus(a) 
användning(ar), särskilt när sådana ämnen 
används som sådana eller i beredningar för 
privat eller yrkesmässig användning eller 
ingår i konsumentvaror, och

Or. en

(Del av ändringsförslag 388 (punkt b, första strecksatsen) - första behandlingen)

Motivering

Det bör föreligga grundläggande säkerhetsinformation om farliga ämnen i mängder om 
mellan 1 och 10 ton som används på olika sätt yrkesmässigt.

Ändringsförslag från Urszula Krupa, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen och Åsa Westlund

Ändringsförslag 335
BILAGA III, PUNKT B, LED I

i) med spridd(a) eller diffus(a) 
användning(ar), särskilt när sådana ämnen 
används i beredningar för konsumenter eller
ingår i konsumentvaror, och

i) med spridd(a) eller diffus(a) 
användning(ar), särskilt när sådana ämnen 
används i beredningar för konsumenter eller 
ingår i konsumentvaror, eller är avsett för
yrkesmässig användning, eller

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en kompromiss mellan rådets text och parlamentets ändringsförslag 
388. Grundläggande säkerhetsinformation såsom enkla tester för att upptäcka cancer och 
hudirritation skall också föreskrivas för att skydda arbetstagare när kemikalier kan antas 
vara farliga. 
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Åsa Westlund

Ändringsförslag 336
BILAGA III, PUNKT B, LED I

i) med spridd(a) eller diffus(a) 
användning(ar), särskilt när sådana ämnen 
används i beredningar för konsumenter eller 
ingår i konsumentvaror, och

i) med spridd(a) eller diffus(a) 
användning(ar), särskilt när sådana ämnen 
används i beredningar för konsumenter eller 
ingår i konsumentvaror, eller

Or. en

Motivering

Kriterierna för ämnen som omfattar mängder mellan 1 och 10 ton skall också inbegripa 
ämnen där det finns en ökad risk.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 337
BILAGA IV, nya POSTER

Einecs-nr  –– Namn/Grupp  –– CAS-nr

231-096-4 Iron 7439-89-6
Oorganiska ämnen med stor utbredning,
eller då tillräcklig kunskap finns om 
riskerna med dessa ämnen, t.ex. 
natriumklorid, natriumkarbonat, pottaska, 
kalciumoxid, guld, silver, aluminium, 
magnesium, silikat, glas och fritta. 

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs till viss del ändringsförslag 322 som antogs i första 
behandlingen.

Stål utgör det i särklass största användningsområdet för järn och har tillverkats i 150 år utan 
några som helst bevis för att järn utgör en hälso- eller miljörisk. Eftersom järn är ett material 
som används i stora mängder är det troligt att det kommer att underkastas omfattande tester 
enligt Reach-förordningen, varvid ett stort antal försöksdjur kommer att användas.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 338
BILAGA IV, nya POSTER

Einecs-nr  –– Namn/Grupp  –– CAS-nr

215-138-9   Kalciumoxid    1305-78-8
256-858-3  Kalciummagnesiumoxid   50933-69-2
83897-84-1  69227-00-0

281-192-5
273-923-1

Naturliga botaniska ämnen som är vanliga i 
livsmedel.

Or. en

Motivering

This amendment partially reinstates amendment 322 adopted in  first reading.

1. Amendment 322 referred to “inorganic substances that are common or the risks of which 
are well known” and gave as an example both calcium oxide (lime) and calcium magnesium 
oxide (dolime).  These two substances already fulfil the two criteria which are stated in article 
2.7 a) of the Common Position: 1) there is sufficient information about them, 2) they are 
considered to cause minimum risks because of their intrinsic properties. 

2. Exemption of natural botanical substances commonly  found in foodstuffs, reduces the 
burden of registration of the users of natural botanical substances. Natural botanical 
subtances are commonly found in foodstuffs and justified in use from both a human health 
and environmental perspective.

Ändringsförslag från Avril Doyle, Bogusław Sonik, Johannes Blokland

Ändringsförslag 339
ANNE IV, nya POSTER

Einecs-nr  –– Namn/Grupp  –– CAS-nr

215-138-9   Kalciumoxid          1305-78-8
256-858-3  Kalciummagnesiumoxid  50933-69-2
281-192-5                                                83897-84-1
273-923-1                                                69227-00-0

Or. en

(Genom detta ändringsförslag återinförs till viss del ändringsförslag 322 som antogs vid 
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första behandlingen)

Motivering

Detta ändringsförslag återinför till viss del ändringsförslag 322 från första behandlingen. I 
ändringsförslag 322 talas om ”vanliga oorganiska ämnen och välkända risker med dem” och 
som exempel ges både kalciumoxid (kalk) och kalciummagnesiumoxid (släckt kalk).

Båda dessa ämnen uppfyller redan kriterierna som fastställs i artikel 2.7a i den gemensamma 
ståndpunkten: 1) det finns tillräcklig information om dem, 2) de utgör på grund av sina 
inneboende egenskaper en minimal risk.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 340
BILAGA V, PUNKT 7

7. Följande ämnen som förekommer i 
naturen, om de inte modifieras kemiskt: 
Mineraler, malmer, slig, cementklinker, 
naturgas, gasol, naturgaskondensat, 
processgaser och beståndsdelar därav, råolja, 
kol, koks.

7. Ämnen som förekommer i naturen, om de 
inte modifieras kemiskt och material som 
utvunnits från dem med hjälp av 
mineralogiska eller fysiska 
omvandlingsprocesser: Mineraler, malmer, 
slig, cementklinker, naturgas, gasol, 
naturgaskondensat, processgaser och 
beståndsdelar därav, råolja, kol, koks.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs till viss del ändringsförslag ITRE 255 som antogs vid 
första behandlingen.

Den nuvarande texten i den gemensamma ståndpunkten stämmer inte sakligt sett och 
beskrivningen stämmer inte med egenskaperna hos de ämnen som räknas upp eftersom vissa 
inte förekommer i naturen (som processgaser) och andra har modifierats kemiskt. Vad jag 
kan förstå har rådet samma avsikter som parlamentet i första behandlingen och syftet med 
detta ändringsförslag är att söka en kompromiss med rådet i fråga om formuleringen så att 
den blir sakligt korrekt och att undanröja rättsosäkerhet.

Ändringsförslag från Stéphane Le Foll

Ändringsförslag 341
BILAGA V, PUNKT 8, STYCKE 1A (nytt)

För andra ämnen som förekommer i 
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naturen och inte är undantagna från 
registreringsplikten skall 
registreringsunderlaget samt 
informationen, testerna och 
utvärderingskriterierna enligt 
föreskrifterna i bilagorna VI–X anpassas 
efter produkternas särdrag med hjälp av ett 
projekt som enkom utarbetats för detta 
ändamål och vars slutsatser skall tas med i 
bilaga XI i denna förordning.

Or. fr

Motivering

Registrering och utvärdering av ämnen som förekommer i naturen för med sig allvarliga 
problem. Många av de tester och metoder som föreskrivs går inte att tillämpa, på grund av 
ämnenas komplicerade sammansättning. De är alltför krångliga, eftersom dessa ämnen hela 
tiden förekommer ute i naturen. Det föreskrivna tillvägagångssättet lämpar sig att användas 
av dem som producerar sådana ämnen – det är ju oftast små producenter inom jordbruket. 
Alltså måste det 

Ändringsförslag från Chris Davies, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman

Ändringsförslag 342
BILAGA VII, INLEDNINGEN, STYCKE 5

Innan nya test görs för att bestämma de 
egenskaper som anges i denna bilaga skall 
alla tillgängliga in vitro data, in vivo data, 
historiska humandata, data från giltiga 
(Q)SAR och data från strukturlika ämnen 
bedömas. In vivo testning med frätande 
ämnen i koncentrations /dosnivåer som 
förorsakar frätskador skall undvikas. Före en 
testning bör ytterligare vägledning om 
testningsstrategier beaktas utöver denna 
bilaga.

Innan nya test görs för att bestämma de 
egenskaper som anges i denna bilaga skall 
alla tillgängliga in vitro data, in vivo data, 
historiska humandata, data från giltiga 
(Q)SAR och data från strukturlika ämnen 
bedömas. In vivo testning med frätande 
ämnen i koncentrations /dosnivåer som 
förorsakar frätskador skall undvikas. Före en 
testning måste registranten lägga fram ett 
förslag och en tidsplan för att uppfylla 
informationskraven i denna bilaga i 
enlighet med artikel 12.1. i de fall detta 
medför tester på ryggradsdjur och 
ytterligare vägledning om testningsstrategier 
bör beaktas utöver denna bilaga.

Or. en
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(Ändringsförslag 329 - första behandlingen)

Motivering

Första behandlingens ändringsförslag som gick igenom avsåg att minska onödiga djurförsök. 
Motsvarar ändringsförslaget till artikel 39.1. (Davies)

Motsvarar ändringsförslaget till artikel 39.1. I syfte att förebygga djurförsök och spara 
pengar för näringslivet och i synnerhet små och medelstora företag, och eftersom uppgifter 
från djurförsök bara skall ges ut om det är nödvändigt för säkerhetsbedömningen av ett ämne, 
skall testningsförslag som medför tester på ryggradsdjur för tillhandahållande av den 
information om ämnet som anges i bilaga VII också läggas fram. (Lucas och övriga + 
Brepoels och Wijkman)  

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 343
BILAGA VII, LED 9.1.2

9.1.2 Undersökning av tillväxthämning på 
vattenlevande växter (företrädesvis alger)

utgår

9.1.2 Ingen undersökning krävs om det 
finns förmildrande faktorer som pekar på 
att det är osannolikt att toxicitet i 
vattenmiljö kommer att inträffa, exempelvis 
om ämnet är mycket olösligt i vatten eller 
det är osannolikt att ämnet tränger igenom 
biologiska membran.

Or. en

Motivering

Rådet införde ett test med alger i bilaga VII (1-10 t) som ytterligare ett test för att undersöka 
toxiciteten i vattenmiljö, något som varken föreskrivs i kommissionens förslag eller i 
parlamentets betänkande i första behandlingen. Testet skulle medföra att testkostnaderna när 
det gäller bilaga VII skulle öka väsentligt (ca 5000 euro) utan att någon ny information skulle 
komma fram, eftersom det i bilaga VII redan finns föreskrivet ett test när det gäller toxicitet i 
vattenmiljö på daphnia och fiskar.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman

Ändringsförslag 344
BILAGA VIII, INLEDNINGEN, PUNKT 3

Innan nya test görs för att bestämma de 
egenskaper som anges i denna bilaga skall 
alla tillgängliga in vitro data, in vivo data, 
historiska humandata, data från giltiga 
(Q)SAR och data från strukturlika ämnen 
bedömas. In vivo testning med frätande 
ämnen i koncentrations /dosnivåer som 
förorsakar frätskador skall undvikas. Före en 
testning bör ytterligare vägledning om 
testningsstrategier beaktas utöver denna 
bilaga.

Innan nya test görs för att bestämma de 
egenskaper som anges i denna bilaga skall 
alla tillgängliga in vitro data, in vivo data, 
historiska humandata, data från giltiga 
(Q)SAR och data från strukturlika ämnen 
bedömas. In vivo testning med frätande 
ämnen i koncentrations /dosnivåer som 
förorsakar frätskador skall undvikas. Före en 
testning måste registranten lägga fram ett 
förslag och en tidsplan för att uppfylla 
informationskraven i denna bilaga i 
enlighet med artikel 12.1. i de fall detta 
medför tester på ryggradsdjur och 
ytterligare vägledning om testningsstrategier 
bör beaktas utöver denna bilaga.

Or. en

(Ändringsförslag 337 - första behandlingen)

Motivering

Motsvarar ändringsförslaget till artikel 39.1. I syfte att förebygga djurförsök och spara 
pengar för näringslivet och i synnerhet små och medelstora företag, och eftersom uppgifter 
från djurförsök bara skall ges ut om det är nödvändigt för säkerhetsbedömningen av ett ämne, 
skall testningsförslag som medför tester på ryggradsdjur för tillhandahållande av den 
information om ämnet som anges i bilaga VII också läggas fram. (Lucas och övriga + 
Brepoels och Wijkman)

Första behandlingens ändringsförslag som gick igenom avsåg att minska onödiga djurförsök. 
Motsvarar ändringsförslaget till artikel 39.1. (Davies)

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 345
BILAGA VIII, PUNKTERNA 8.4.2 OCH 8.4.3

8.4.2 Cytogenitetsstudie på däggdjursceller 
in vitro

8.4.2 Cytogenitetsstudie på däggdjursceller 
in vitro eller mikrokärnstudie in vitro

8.4.2 Någon undersökning krävs vanligtvis 8.4.2 Dessa undersökningar (8.4.2 och 
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inte 8.4.3) krävs vanligtvis inte
– om relevanta data finns att tillgå från ett 
cytogenitetstest in vivo, eller

– om relevanta data finns att tillgå från ett 
test in vivo, eller

– om ämnet är känt för att vara 
cancerframkallande i kategori 1 eller 2 eller 
mutagent i kategori 1, 2 eller 3.

– om ämnet är känt för att vara 
cancerframkallande i kategori 1 eller 2 eller 
mutagent i kategori 1, 2 eller 3, eller 
registranten tillämpar och vid behov 
rekommenderar riskhanteringsåtgärder där 
så krävs, eller
– kemikaliesäkerhetsbedömningen i 
enlighet med bilaga I anger att hälso- eller 
miljörisken vid exponering vid identifierad 
användning inte är relevant eller 
kontrolleras på ett adekvat sätt med 
beaktande av riskhanteringsåtgärderna. 
Bilaga IX.3 skall tillämpas.

8.4.3 Genmutationsstudie på däggdjursceller 
in vitro, om ett negativt resultat erhålls i 
bilaga VII, avsnitt 6.4.1 och bilaga VIII, 
avsnitt 6.4.2.

8.4.3 Ett positivt resultat från något av 
genmutationsstudierna in vitro i bilaga V 
eller VI kan bekräftas genom ytterligare ett 
test in vitro för att bekräfta den sannolika 
mekanismen och/eller genom att studien 
upprepas och ett lämpligt exogent 
metaboliskt system används (t.ex. 
människans mikrosomiska enzymer).

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 399 som antogs vid första behandlingen.
Cytogenitetsstudier kan ersättas av mer tillförlitliga studier. Båda är studier som inte utförs 
på djur. 

1. Det bör för att öka flexibiliteten vara möjligt att genomföra en mikrokärnstudie i stället för 
cytogenitetsstudier in vitro.

2. Testet skall bara genomföras om det är verkligen är nödvändigt. Riskhanteringsåtgärder 
skall beaktas.

3. Genom ändringsförslaget undviks djurförsök.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 346
BILAGA VIII, KOLUMNERNA 1 OCH 2, PUNKT 8.7
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Kolumn 1 Kolumn 1
8.7 Reproduktionstoxicitet 8.7 Reproduktionstoxicitet
8.7.1 Screening av 
reproduktionsstörningar/fosterskadande 
effekter på en art (OECD 421 eller 422),
om det med utgångspunkt i tillgänglig
information om strukturlika ämnen eller från 
(Q)SAR-uppskattningar eller in vitro-
metoder inte finns några bevis för att ämnet 
har fosterskadande effekter.

8.7.1 En inledande utvärdering av detta 
effektmått skall beakta särskilt all 
tillgänglig toxikologisk information 
(exempelvis från 28- eller 90-
dagarsundersökningen), särskilt 
information om strukturlika ämnen eller från 
(Q)SAR-uppskattningar eller in vitro-
metoder.

Kolumn 2 Kolumn 2
8.7.1 Ingen undersökning krävs 8.7.1 Om den inledande utvärderingen 

visar att det finns bevis på att ämnet kan ha 
fosterskadande effekter eller effekter på 
fortplantningen och att företaget inte inför 
och rekommenderar lämpliga 
riskhanteringsåtgärder som om ämnet 
klassificerats som reproduktionstoxiskt i 
kategori 1 eller 2 skall registranten göra 
ytterligare lämpliga reproduktionstoxiska 
test.

– om ämnet är känt för att vara en 
genotoxisk carcinogen och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

Villkoren för dessa studier i bilaga IX skall 
tillämpas.

– om ämnet är känt för att framkalla 
mutationer i könsceller och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller
– om relevant exponering av människor 
kan uteslutas i enlighet med bilaga XI 
avsnitt 3, eller
– om en undersökning av fosterskadande 
effekter före födseln (avsnitt 8.7.2 i denna 
bilaga) eller en undersökning av 
reproduktionstoxicitet på två generationer 
(avsnitt 8.7.3 i denna bilaga) finns att tillgå.
Om ett ämne är känt för att ha en negativ 
effekt på fruktsamheten och uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som Repr 
Cat 1 eller 2: R60, och tillgängliga data 
lämpar sig som underlag för en ingående 
riskbedömning, krävs ingen ytterligare 
testning avseende fruktsamhet. Testning av 
utvecklingstoxicitet måste däremot tas 
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under övervägande.
Om ett ämne är känt för att orsaka 
utvecklingstoxicitet och uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som Repr 
Cat 1 eller 2: R61, och tillgängliga data 
lämpar sig som underlag för en ingående 
riskbedömning, krävs ingen ytterligare 
testning avseende utvecklingstoxicitet. 
Testning av effekter på fruktsamheten 
måste däremot tas under övervägande.
I de fall där det finns allvarlig oro för
möjliga skadliga effekter på fruktsamheten 
eller utvecklingen, finns det möjlighet för 
registranten att föreslå antingen en 
undersökning av fosterskadande effekter 
före födseln (bilaga IX, avsnitt 6.8.2) eller 
en undersökning av reproduktionstoxicitet 
på två generationer (bilaga IX, avsnitt 
6.8.3) i stället för screening 
undersökningen.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 405 som antogs vid första behandlingen. 

Detta test kräver ett stort antal djurförsök och är därför ytterst kostnadsintensivt. Det ger 
dock endast otillfredsställande testresultat. Därför föreslås en inledande utvärdering och 
utifrån resultatet av denna kan mer tillförlitliga test genomföras vid behov.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 347
BILAGA VIII, KOLUMNERNA 1 OCH 2, PUNKT 8.7.1.

Kolumn 1 Kolumn 1
8.7.1 Screening av 
reproduktionsstörningar/fosterskadande 
effekter på en art (OECD 421 eller 422),
om det med utgångspunkt i tillgänglig 
information om strukturlika ämnen eller från 
(Q)SAR-uppskattningar eller in vitro-
metoder inte finns några bevis för att ämnet 
har fosterskadande effekter.

8.7.1 Undersökning av fosterskadande 
effekter före födseln, en art, lämpligaste 
administreringsväg med hänsyn till den 
troligaste exponeringsvägen för människor
(B.31 i kommissionens förordning om 
testmetoder som anges i artikel 13.2 eller 
OECD 414), om det med utgångspunkt i 
tillgänglig information om strukturlika 
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ämnen eller från (Q)SAR-uppskattningar 
eller in vitro-metoder inte finns tillräckliga
bevis för att ämnet har fosterskadande 
effekter.

Kolumn 2 Kolumn 2
I de fall där det finns allvarlig oro för 
möjliga skadliga effekter på fruktsamheten 
eller utvecklingen, finns det möjlighet för 
registranten att föreslå antingen en 
undersökning av fosterskadande effekter 
före födseln (bilaga IX, avsnitt 6.8.2) eller 
en undersökning av reproduktionstoxicitet 
på två generationer (bilaga IX, avsnitt 
6.8.3) i stället för screeningundersökningen.

Om ingen undersökning om akut toxicitet 
vid upprepad dosering eller subkronisk 
toxicitet finns att tillgå eller om dessa 
undersökningar inte gäller reproduktiva 
organ bör en screeningundersökning om
reproduktionsstörningar/fosterskadande 
effekter (OECD 421 eller 422) övervägas. 

I de fall där det finns allvarlig oro för 
möjliga skadliga effekter på fruktsamheten 
finns det möjlighet för registranten att 
föreslå en undersökning på en generation 
(OECD 415) i stället för 
screeningundersökningen.

Or. en

Motivering

I samband med projektgenomförandet av Reach nyligen framgick det att antalet djur som 
används för registrering skulle komma att kraftigt överskrida tidigare beräkningar. I 
synnerhet inom området reproduktionstoxicitet som förbrukar mer än 70 procent av alla djur 
för Reach skulle djurförsök likafullt kunna mer än halveras samtidigt som ungefär samma 
mängd information skulle utvinnas.

I bilaga VIII ersätts det (diskutabla) testet OECD 421med OECD 414. Detta ger ännu mer 
information om effekterna på foster och däggdjurs fruktsamhet. Hör ihop med 
ändringsförslagen till bilagorna IX och X.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 348
BILAGA IX, PUNKT 8.7, KOLUMN 2, STRECKSATS 3

– om ämnet har låg toxikologisk aktivitet 
(inga tecken på toxicitet i något av de 
tillgängliga testen), och om det på grundval 
av toxikokinetiska data kan bevisas att det 
inte förekommer någon systemisk adsorption 

– om ämnet har låg toxikologisk aktivitet 
(inga tecken på toxicitet i något av de 
tillgängliga testen), och om det på grundval 
av toxikokinetiska data kan bevisas att det 
inte förekommer någon systemisk adsorption 
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via relevanta exponeringsvägar (t.ex. om 
koncentrationerna i plasma/blod ligger under 
detektionsgränsen vid användning av en 
känslig metod och om ämnet och metaboliter 
av ämnet inte förekommer i urin, galla eller 
utandningsluft), och om exponeringen av 
människor är obefintlig eller obetydlig.

via relevanta exponeringsvägar (t.ex. om 
koncentrationerna i plasma/blod ligger under 
detektionsgränsen vid användning av en 
känslig metod och om ämnet och metaboliter 
av ämnet inte förekommer i urin, galla eller 
utandningsluft), eller om exponeringen av 
människor är obefintlig eller obetydlig.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslagen till bilaga VIII från samma författare. Här ersätts en undersökning på 
två generationer med en undersökning på en generation, OECD 415, som utvidgats med 
ytterligare effektmått som vanligtvis ingår i en undersökning på två generationer (L. Cooper 
m.fl. i Critical Reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Alla relevanta parametrar i fråga om 
reproduktionstoxicitet finns med samtidigt som antalet försöksdjur kan minskas med upp till 
50 procent. Enligt nyligen gjorda undersökningar är möjligheterna att dra några slutsatser 
från djurförsök när det gäller människors fruktsamhet begränsade. Lämplig information kan 
också utvinnas genom det alternativ som föreslås.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 349
BILAGA IX, PUNKT 8.7.2, KOLUMN 2

8.7.2 Undersökningen skall inledningsvis 
göras på en art. Ett beslut om behovet av att 
utöka undersökningen på denna mängdnivå 
eller nästa till en andra art bör baseras på 
resultaten från det första testet och alla andra 
relevanta data som är tillgängliga.

8.7.2 Undersökningen skall inledningsvis 
göras på en art. Ett beslut om behovet av att 
utöka undersökningen till en andra art bör 
baseras på resultaten från det första testet 
och alla andra relevanta data som är 
tillgängliga.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslagen till bilaga VIII från samma författare. Här ersätts en undersökning på 
två generationer med en undersökning på en generation, OECD 415, som utvidgats med 
ytterligare effektmått som vanligtvis ingår i en undersökning på två generationer (L. Cooper 
m.fl. i Critical Reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Alla relevanta parametrar i fråga om 
reproduktionstoxicitet finns med samtidigt som antalet försöksdjur kan minskas med upp till 
50 procent. Enligt nyligen gjorda undersökningar är möjligheterna att dra några slutsatser 
från djurförsök när det gäller människors fruktsamhet begränsade. Lämplig information kan 
också utvinnas genom det alternativ som föreslås.
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 350
BILAGA IX, PUNKT 8.7.3

Kolumn 1 Kolumn 1
8.7.3 Undersökning av 
reproduktionstoxicitet på två generationer, 
en art, honor och hanar, om 28- eller 90 
dagarsundersökningen tyder på skadliga 
effekter på fortplantningsorganen eller 
tillhörande vävnader. Administreringsvägen 
skall väljas med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor.

8.7.3 Undersökning av 
reproduktionstoxicitet på en generation, en 
art, honor och hanar, om 28- eller 90 
dagarsundersökningen tyder på skadliga 
effekter på fortplantningsorganen eller 
tillhörande vävnader. Administreringsvägen 
skall väljas med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor.

Kolumn 2 Kolumn 2

8.7.3 Undersökningen skall inledningsvis 
göras på en art. Ett beslut om behovet av att 
utöka undersökningen på denna 
mängdnivå eller nästa till en andra art bör 
baseras på resultaten från det första testet 
och alla andra relevanta data som är 
tillgängliga.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslagen till bilaga VIII från samma författare. Här ersätts en undersökning på 
två generationer med en undersökning på en generation, OECD 415, som utvidgats med 
ytterligare effektmått som vanligtvis ingår i en undersökning på två generationer (L. Cooper 
m.fl. i Critical Reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Alla relevanta parametrar i fråga om 
reproduktionstoxicitet finns med samtidigt som antalet försöksdjur kan minskas med upp till 
50 procent. Enligt nyligen gjorda undersökningar är möjligheterna att dra några slutsatser 
från djurförsök när det gäller människors fruktsamhet begränsade. Lämplig information kan 
också utvinnas genom det alternativ som föreslås.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 351
BILAGA X, PUNKT 8.7.3, KOLUMN 1

8.7.3 Undersökning av 
reproduktionstoxicitet på två generationer, 

8.7.3 Undersökning av 
reproduktionstoxicitet på en generation, en 



AM\630161SV.doc 95/101 PE 378.597v01-00

SV

en art, honor och hanar, såvida en sådan 
undersökning inte redan har 
tillhandahållits som en följd av kraven i 
bilaga IX. Administreringsvägen skall väljas 
med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor.

art, honor och hanar. Administreringsvägen 
skall väljas med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor.

Ett beslut bör övervägas om behovet att 
infoga ytterligare effektmått från 
nuvarande riktlinjer i undersökningen för 
att kunna utvärdera postnatala effekter.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslagen till bilaga VIII från samma författare. Här ersätts en undersökning på 
två generationer med en undersökning på en generation, OECD 415, som utvidgats med 
ytterligare effektmått som vanligtvis ingår i en undersökning på två generationer (L. Cooper 
m.fl. i Critical Reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Alla relevanta parametrar i fråga om 
reproduktionstoxicitet finns med samtidigt som antalet försöksdjur kan minskas med upp till 
50 procent. Enligt nyligen gjorda undersökningar är möjligheterna att dra några slutsatser 
från djurförsök när det gäller människors fruktsamhet begränsade. Lämplig information kan 
också utvinnas genom det alternativ som föreslås.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Marie-Noëlle Lienemann, Anne 
Ferreira, Françoise Grossetête

Ändringsförslag 352
BILAGA XI, PUNKT 1.5, PUNKT 3A (ny)

Effektmått för klassificering och märkning 
samt för riskbedömning av ämnen som är 
komplexa och av varierande 
sammansättning kan fastställas på 
grundval av uppgifter om ämnenas 
signifikanta beståndsdelar där de högsta 
koncentrationsgraderna av dessa 
beståndsdelar i ämnet utnyttjas. 
Kemikaliemyndigheten skall senast två år 
efter att denna förordning antagits, och 
efter samråd med berörda aktörer och 
andra intressenter, utfärda detaljerade och 
vetenskapligt underbyggda metoder för 
gruppering av ämnen.

Or. en
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Motivering

Motsvarar ändringsförslag 966 från första behandlingen. 

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The amendment also provides for the obligation for the 
Commission to issue a detailed methodology. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Cet amendement a pour but de donner support au Groupage des substances et à l’approche 
de références croisées permettant un enregistrement par groupe de substances et 
conséquemment la diminution significative du nombre de dossiers soumis pour 
enregistrement.  L’amendement comporte aussi une obligation pour la Commission de 
communiquer une méthodologie détaillée.

Dépôt de l'amendement 966 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann & 
Ferreira)

Reprise de l'amendement 966 adopté en première lecture. Propose un aménagment pour les 
substances naturelles. (Grossetête)

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 353
BILAGA XI, PUNKT 1.5, PUNKT 3A (ny)

Effektmått för klassificering och märkning 
samt för riskbedömning av ämnen som är 
komplexa och av varierande 
sammansättning kan fastställas på 
grundval av uppgifter om ämnenas 
signifikanta beståndsdelar där de högsta 
koncentrationsgraderna av dessa 
beståndsdelar i ämnet utnyttjas. 
Kemikaliemyndigheten skall senast fem år 
efter att denna förordning antagits, och 
efter samråd med berörda aktörer och 
andra intressenter, utfärda detaljerade och 
vetenskapligt underbyggda metoder för 
gruppering av ämnen.

Or. en

Motivering

Härigenom återinförs ändringsförslag 966 som antogs i första behandlingen men 
kemikaliemyndigheten får en längre tidsfrist för att utarbeta en metod för att behandla 
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komplexa ämnen. Komplexa ämnen skiljer sig när det gäller de exakta beståndsdelarna. 
Därför är det befogat med en speciell behandling under registreringen

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 354
BILAGA XI, PUNKT 3

3.1 Testning i enlighet med avsnitt 8.6 och 
8.7 i bilaga VIII, bilagorna IX och X kan 
undvaras, på basis av de 
exponeringsscenarier som tagits fram i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

3.1 Testning i enlighet med bilagorna VII 
och VIII, och där så anges i bilaga VIII, 
kan undvikas på basis av de 
exponeringsscenarier som tagits fram i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

3.2 Adekvat motivering och dokumentation 
skall alltid lämnas. Motiveringen skall bygga 
på en exponeringsbedömning i enlighet med 
avsnitt 5 i bilaga I, och stämma överens med 
de kriterier som antagits enligt avsnitt 3.3, 
och de specifika användningsförhållandena 
måste förmedlas genom ämnets kemiska 
distributionskedja i enlighet med artikel 31 
eller 32.

3.2 Adekvat motivering och dokumentation 
skall alltid lämnas. Följande uppgifter skall 
ingå:

i) De olika delarna av miljön.
ii) Exponerade befolkningsgrupper.
iii) Riskhanteringsåtgärder.
iv) Exponeringsvägar.
v) Exponeringens varaktighet och frekvens.
vi) Djurskydd.
Motiveringen skall bygga på en 
exponeringsbedömning i enlighet med 
avsnitt 5 i bilaga I, och stämma överens med 
de kriterier som antagits enligt avsnitt 3.3, 
och de specifika användningsförhållandena 
måste förmedlas genom ämnets kemiska 
distributionskedja i enlighet med artikel 31 
eller 32.

3.3. Kommissionen skall anta kriterier som 
definierar vad som utgör en tillräcklig 
motivering enligt avsnitt 2 i enlighet med 
förfarandet i artikel 132.3 senast den ...*.

3.3. Kommissionen skall anta kriterier som 
definierar vad som utgör en tillräcklig 
motivering enligt avsnitt 2 i enlighet med 
förfarandet i artikel 132.3 senast den ...*.
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Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 389 som antogs vid första behandlingen. 

För att undvika djurförsök och spara pengar för näringslivet och i synnerhet små och 
medelstora företag skall testning skräddarsys så att de enbart uppfyller de relevanta 
informationskraven. Det måste vara möjligt att bortse från testningskrav när dessa inte är 
relevanta.  

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 355
BILAGA XI, PUNKT 3.3

3.3. Kommissionen skall anta kriterier som 
definierar vad som utgör en tillräcklig 
motivering enligt avsnitt 2 i enlighet med 
förfarandet i artikel 132.3 senast den ...*.

3.3. Kommissionen skall anta kriterier som 
definierar vad som utgör en tillräcklig 
motivering enligt avsnitt 2 i enlighet med 
förfarandet i artikel 132.3a senast den ...*.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att texten skall överensstämma med bestämmelserna i det nya 
beslutet om kommittéförfarandet och i synnerhet för att ersätta det traditionella ”förfarandet 
med föreskrivande kommitté” med en ”föreskrivande kommitté med 
granskningsbefogenheter”, eftersom det rör sig om åtgärder med allmän räckvidd som syftar 
till att ändra mindre viktiga delar av den föreslagna lagstiftningen.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 356
BILAGA XII, INLEDNINGEN, PUNKTERNA 1 OCH 2

Syftet med denna bilaga är att ange hur 
nedströmsanvändare skall kunna bedöma 
och dokumentera att de risker som är 
förknippade med det ämne de använder 
kontrolleras tillräckligt väl när de använder 
det för användningsområden som inte täcks 
av det tillhandahållna säkerhetsdatabladet 
och att andra användare nedåt i 
distributionskedjan på betryggande sätt kan 

Syftet med denna bilaga är att ange hur 
nedströmsanvändare skall kunna bedöma 
och dokumentera att de risker som är 
förknippade med det ämne de använder 
kontrolleras tillräckligt väl när de använder 
det för användningsområden som inte täcks 
av det tillhandahållna säkerhetsdatabladet 
och att andra användare nedåt i 
distributionskedjan på betryggande sätt kan 
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kontrollera riskerna. Bedömningen skall 
omfatta ämnets livscykel, från det att 
nedströmsanvändaren tar emot det för sin 
egen användning och för sina identifierade 
användare nedåt distributionskedjan. 
Bedömningen skall ta hänsyn till 
användningen av ämnet som sådant, i en 
beredning eller i en vara.

kontrollera riskerna. Bedömningen skall 
omfatta ämnets livscykel, från det att 
nedströmsanvändaren tar emot det för sin 
egen användning och för sina identifierade 
användare i mängder om 1 ton eller mer per 
år nedåt distributionskedjan. Bedömningen 
skall ta hänsyn till användningen av ämnet 
som sådant, i en beredning eller i en vara.

När de gör kemikaliesäkerhetsbedömningen 
och utarbetar kemikaliesäkerhetsrapporter 
skall nedströmsanvändarna ta hänsyn till 
information som de mottagit från 
leverantören av kemikalien i enlighet med 
artiklarna 31 och 32 i denna förordning. Om 
det är lämpligt och om en riskbedömning 
utförd enligt gemenskapslagstiftningen 
(t.ex. en riskbedömning enligt förordning 
(EEG) nr 793/93) redan finns skall denna 
beaktas i kemikaliesäkerhetsbedömningen 
och avspegla sig i 
kemikaliesäkerhetsrapporten. Avvikelser 
från sådana bedömningar skall motiveras. 
Bedömningar som genomförs under andra 
internationella och nationella program kan 
också beaktas.

När de gör kemikaliesäkerhetsbedömningen 
och utarbetar kemikaliesäkerhetsrapporter 
skall nedströmsanvändarna ta hänsyn till 
information som de mottagit från 
leverantören av kemikalien i enlighet med 
artiklarna 31 och 32 i denna förordning.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 865 som antogs i första behandlingen. 

Det praktiska genomförandet blir lättare om man fastställer en volymgräns för när en 
kemikaliesäkerhetsbedömning skall genomföras. Härmed överensstämmer bilaga 1 med 
artikel 36.4c. 

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman

Ändringsförslag 357
BILAGA XIII, PUNKT 2A (ny)

Testning och bedömning av många möjliga 
PBT och vPvB-ämnen utgör tekniska 
utmaningar. Det kan därför bli nödvändigt 
att ändra standardtesterna. Eftersom 
testresultaten kanske inte har ett direkt 
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samband med halveringstiden i en miljötyp 
eller en biokoncentrationsfaktor, kommer 
expertbedömning att krävas för att avgöra 
om kriterierna uppfyllts.

Or. en

Motivering

This amendment is based on new information from a REACH Implementation Project (RIP). 
It emerged from a RIP that the type of data admissible for consideration under the Annex XIII 
criteria for P and B is too restrictive and fail to take account of the real world situation 
regarding test data availability. For the majority of known PBT chemicals their 
persistence/half-life has been extrapolated from other tests (such as the ‘ready test’) and as 
such they can't legally be said to meet the Annex XIII criterion. In the current list of HPV 
PBTs there is actually only 1 substance (endosulfan) which fulfils the Annex XIII criteria. All 
the others PB(T)s would be 'equivalent concern' PBTs. Furthermore, many proposed UNEP 
POPs also do not meet the Annex XIII criteria.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 358
BILAGA XVII, PUNKT 18, PUNKT 2

2. Utsläppande på marknaden av batterier 
och ackumulatorer som innehåller mer än 
0,0005 viktprocent kvicksilver, inbegripet 
de fall då sådana batterier och 
ackumulatorer ingår i apparater, skall vara 
förbjudet. Knappceller och batterier som 
består av knappceller med en 
kvicksilverhalt på högst två viktprocent 
skall undantas från detta förbud.

utgår

Or. de

Motivering

Detta skulle innebära dubbel lagstiftning, med tanke på det planerade nya direktivet om 
batterier. Enligt kommissionens förslag till direktiv om batterier (2003/0282 (COD)) skall 
medlemsstaterna förbjuda utsläppande på marknaden av sådana batterier och ackumulatorer 
som beskrivs i artikel 18 i bilaga XVII till REACH-förordningen. Också undantagen från 
förbudet är exakt desamma. I fråga om direktivet om batterier uppnåddes enighet vid 
förlikningsförfarandet den 3 maj 2006, så att man nu räknar med att direktivet i sin slutliga 
utformning under de närmast kommande månaderna kommer att antas av rådet och 
parlamentet. Alltså behöver denna fråga inte ytterligare reglernas i REACH-förordningen.



AM\630161SV.doc 101/101 PE 378.597v01-00

SV

Till detta komma att de bestämmelser som planeras för vilka ämnen som inte skall få ingå i 
batterier innehållsligt sett rätteligen hemma i direktivet om batterier.
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